
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE HISTÓRIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 

DOUTORADO EM HISTÓRIA 
 
 
 
 
 
 

 
 

GOIÂNIA METRÓPOLE: SONHO,  
VIGÍLIA E DESPERTAR (1933/1973)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILTON DE ARAUJO MEDEIROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goiânia 
2010 



 

WILTON DE ARAUJO MEDEIROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOIÂNIA METRÓPOLE: SONHO,  
VIGÍLIA E DESPERTAR (1933/1973)  

 
 
 
 
 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em história d\ UFG (Universidade 
Federal de Goiás), como requisito parcial de 
obtenção do título de doutor em história.  
Área de concentração: Culturas, Fronteiras e 
Identidades. 
Linha de Pesquisa: Sertão, Regionalidades e 
Projetos de Integração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goiânia 
2010 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
GPT/BC/UFG 

  
Medeiros, Wilton de Araujo.  

Goiânia Metrópole: sonho, vigília e despertar / Wilton de 
Araujo Medeiros - 2010. 

324 f. : Il. 
 
Orientador: Prof. Dr. Luiz Sérgio Duarte da Silva. 
Tese (Doutorado)  Universidade Federal de Goiás, 

Faculdade de História, 2010. 
       Bibliografia. 

 
      1.  História  Goiânia 2. Cidade. I.Título 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

WILTON DE ARAUJO MEDEIROS 
 

GOIÂNIA METRÓPOLE: SONHO, VIGÍLIA E DESPERTAR (1933/1973)  
 

 Tese defendida no Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de 

História da UFG, para obtenção de título de Doutor de História, aprovada em _____/ 

_____/ 2010, pela banca examinadora constituída pelos seguintes professores: 

 

 
_________________________________________________ 

Profº Dr. Luís Sérgio Duarte da Silva (Presidente) - UFG (FH) 
 
 
 

_________________________________________________ 
Profª Drª Cristina Meneguello - UNICAMP (IFCH) 

 
 
 

_________________________________________________ 
Profª Drª Adriana Mara Vaz de Oliveira - UFG (Arquitetura) 

 
 
 

_________________________________________________ 
Profº Dr. Wolney Alfredo Arruda Unes - UFG (FAV) 

 
 
 

_________________________________________________ 
Profº Dr. Nasr Nagib Fayad Chaul - UFG (FH) 

 
 
 

__________________________________________________ 
Profº Dr. Cristiano Pereira Alencar Arrais (suplente) - UFG (FH)  

 
 
 

__________________________________________________ 
Profª Drª Eline Maria Moura Pereira Caixeta (suplente) - UFG (Arquitetura) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
As carências de orientação da vida social concreta, na qual a história como ciência se 

efetiva, podem ultrapassar as orientações produzidas pela ciência da história. Se e até que 

ponto a ciência da história é capaz de evoluir depende, afinal, também da medida em que 

for sensível ao fluxo contínuo das questões da vida humana prática que vão além de suas 

 (Jörn Rüsen). 

 
os demais para serem rotineiros, 

particularizados demais para serem aplicados como abstrações. Eles sempre se compõem 

de interações entre combinações singulares de peculiaridades, e nada substitui a 

 (Jane Jacobs). 

 

propensões concomitantes (...), talvez se torne possível imaginar a possibilidade de preparar 

uma dialética verdadeiramente útil. (...) Ora, a técnica da colagem, por intenção se não por 

definição, insiste exatamente na centralidade desse ato de pôr em equilíbrio. Um ato de pôr 

em equilíbrio? (...) Isso nos sugere que a colagem, mesmo sendo um suporte de ilusões 

utópicas de imutabilidade e finalidade, poderia alimentar uma realidade feita de mudanças, 

 (Colin Rowe e Fred Koetter). 
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RESUMO 

 
 A história de Goiânia tornou-se objeto de estudos acadêmicos nos anos de 

1970, quando a cidade iniciava o seu processo mais complexo de metropolização. A 

partir dos anos de 1990, esses estudos ampliaram-se consideravelmente por meio das 

pesquisas de múltiplos campos disciplinares que procuraram perscrutar a cidade e as 

suas formas de produção. Tendo como objeto a Goiânia Metrópole, este trabalho se 

insere dentre os que procuram constituir uma narrativa sobre Goiânia a partir da 

produção escrita de alguns personagens que atuaram decisivamente na constituição 

de sua história, na concretização das suas formas e na elaboração de modos de ver a 

cidade. Inicialmente, em O sonho da metrópole, analisa-

pejada de futuros, de elaborações, de conceitos. Em a Vigília -

da cidade que se constitui em ermos, esparsa como manchas de óleo. Em o 

Despertar, discute-

elaborá-la em seus próprios termos. No decorrer da análise dos documentos 

produzidos por esses personagens, é possível iluminar reflexões e descrições sobre a 

inal, o que se tem, é a 

 

 Entre o recorte temporal 1933/1973, pretende-se ampliar o horizonte de análise 

comumente estudado até os anos de 1940, introduzir novas questões e inserir novos 

personagens, problematizando um enredo consolidado de discussões sobre a história 

de Goiânia. Em todos os três períodos estudados neste trabalho, por meio de 

categorias e conceitos elaborados pelos personagens-autores, será constituída uma 

repetição da tensa relação entre urbanismo e urbanização em Goiânia, até que, 

 

 

Palavras-chave: História; cidade; Goiânia; urbanização; Goiás. 

ABSTRACT 
 
 



 

 The history of Goiânia  initially it is studied by the academy in the years of 

1970, having a considerable increase of volume in the years of 1990 in ahead.  

This work has as object the Goiânia Metropolis, e is inserted between that they 

search to produce narratives on Goiânia from what the personages had left as written 

registers. Therefore these personages had left its marks in history, the concretion of 

the forms of the city and in the elaboration in ways to see it. Then for the dream of 

-  

they have looks dislocateds for the exterior of the city  this is a city deserts, spread 

how oil spots. 

personages look for to elaborate it in its proper terms. In elapsing of the analysis of 

documents produced for these personages, well some authors are come whose 

ideas and concepts are possible to illuminate reflections, therefore do not want 

themselves to join all the documents to an only theory or preconceived idea. 

Between the secular clipping 1933/1973, it is intended to extend the horizon of 

analysis regularly studied until the years of 1940, to introduce new questions and to 

insert new personages, problematizando a plot consolidated of quarrels on the 

history of this city. In these three studied periods, with the categories and concepts 

elaborated for the personages in its proper time we can today constitute our 

narratives. 

 In the time between 1933/1973, we want to wide the horizon of analysis useally 

studied until the years of 1940, bring new questions and insert new characters, 

questioning a story consolidated of discussions about the history of Goiânia. In all 

these three periods studied in this work, through categories and concepts elaborated 

by the characters-

hiatus in which figured a compulsion to repetition of the tense relationship betwenn 

urbanism and urbanizarion in Goiânia, until, elaborated the conditions, became 

 

 

Key-words: History; city; Goiânia; urbanization; Goiás. 

 

ABREVIATURAS E SIGLAS 
 



 

 

AGLUG  Aglomerado Urbano de Goiânia 

BNH  Banco Nacional de Habitação 

CANG  Colônia Agrícola Nacional de Goiás 

CNE  Conselho Nacional de Estatística  

COHAB  Companhia Nacional de Habitação 

CURA  Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada 

DERGO  Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás 

DEIP Departamento de Imprensa e Propaganda de Goiás 

DES  Departamento Estadual de Saneamento 

DIP  Departamento de Imprensa e Propaganda 

DNOS  Departamento Nacional de Obras e Saneamento 

DVOP  Departamento de Viação e obras públicas 

CURA  Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada 

EBTU  Empresa Brasileira de Transportes Urbanos 

ENBA  Escola Nacional de Belas Artes  

ENAC  Empresa Nacional de Mercados 

FGV  Fundação Getúlio Vargas 

IBAM  Instituto Brasileiro de Administração Municipal 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

IDAGO  Instituto do Desenvolvimento Agrário de Goiás 

IHGG  Instituto Histórico e Geográfico de Goiás 

INDUR  Instituto de Desenvolvimento Urbano e Regional 

SEPLAM  Secretaria Municipal de Planejamento 

SGPA  Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura 



 

SUPLAN  Superintendência de Planejamento 

SUDECO  Superintendência para o Desenvolvimento do Centro Oeste 

SUPERPLAN  Superintendência de Planejamento 

SVOP  Serviço de Viação e Obras Públicas  

UCG  Universidade Católica de Goiás 

UFG  Universidade Federal de Goiás 

PDIG  Plano de Desenvolvimento Integral de Goiânia 

SERFHAU  Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 

SENAM  Serviço Nacional de Municípios 

INEP  Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

IEG  Instituto de Educação de Goiás 

SGPA  Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura 

UCG  Universidade Católica de Goiás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 



 

 

Figura 1        

 
Folha de rosto do livro Como nasceu Goiânia, contendo uma anotação 

Governo do Estado. Goiânia. 11 de janeiro de 1939. 
Figura 2 Ilustração de Monteiro (1938). 

Figura 3 A) Sobrados onde foram instalados inicialmente os Correios. B) 

Prefeitura  e  funcionários da Prefeitura de Goiânia. 
Figura 4 Cópias dos projetos originais de Goiânia, colocados entre a contracapa 

e a dedicatória do livro Como nasceu Goiânia. 
Figura 5 A) Foto panorâmica mostrando em primeiro plano o prédio da 

Secretaria Geral do Estado e ao fundo a parte onde se erigiu os 

primeiro adensamento de edifícios. B) Comparação entre a edição 

original e a reedição do livro  Como nasceu Goiânia. 

Figura 6 A) As primeiras imagens no corpo do texto representam o que havia de 

mais avançado em termos de tecnologia e a aglomeração em torno do 

primeiro avião a pousar em Goiânia. B) Edificação moderna em meio ao 

descampado. 

Figura 7 Primeira capa do Relatório de Pedro Ludovico a Getulio Vargas (1939). 

Figura 8 Fotografia do Palácio do Governo, logo após a primeira capa do 

Relatório de Pedro Ludovico a Getulio Vargas (1939). 

Figura 9 Gráficos demonstrativos da evolução econômica do Estado por meio de 

dados estatísticos sobre as riquezas de Goiás. 

Figura nº 10  

Figura nº 11 Ponte de concreto sobre o rio Paranaíba no Canal de São Simão.  

Figura nº 12 A) Planta de situação; B) Detalhamento do loteamento; C) Reproduções 

de planta de zoneamento e de circulações. 

Figura nº 13 A) Eixos que formam o Centro Administrativo; B) distribuição dos 

edifícios públicos em torno da praça cívica e do monumento ao 

Anhanguera; C) Perspectiva. 

Figura nº 14  

Figura nº 15 Reprodução da planta de situação, originalmente na escala 1: 10.000. 

Figura nº 16 A) Projeto original de Goiânia, feito pelo urbanista Atílio Correio Lima; 

B) Intervenções feitas neste projeto pela firma Coimbra Bueno Ltd., 



 

visando cumprir as metas de edificação da cidade. 

Figura nº 17 Tridente ou Pé de Pato. A) No projeto de Correia Lima; B) 

Em intervenções da firma Coimbra Bueno Ltd., a morfologia permanece 

inalterada. C) Foto aérea da construção da cidade, seguindo o traçado 

original.   

Figura nº 18 A) Detalhe da Planta Geral de Orientação, na qual é possível identificar 

os parques e bosques nas partes escuras.  B) Foto aérea identificando 

a cidade e as suas matas. 

Figura nº 19 A) Detalhe da Planta Geral de Orientação, na qual é possível identificar 

o prolongamento da Av. Anhanguera; B) Projeto original C) foto aérea 

mostrando a antiga via para Leopoldo de Bulhões. 

Figura nº 20

        

Plano de Urbanização de Goiânia de 1938. 

Figura nº 21 

Nascimento. 

Figura nº 22 Capa da Boletim Informativo nº 5 (a) e Alguns dados apresentados por 

Giancinto Casaluce na 1ª  Conferência Brasileira de Imigração e 

Colonização [Brasil Central]: Aspecto típico da flora (b); mecanização 

(c) - colheita de arroz (b); Criação  fazenda em Paraúna; Ampliação e 

melhoramento de uma estrada. 

Figura nº 23

  

Programação da 1ª Conferência Brasileira de Imigração e Colonização 

[Brasil Central].  

Figura nº 24 Observações de Leo Waibel no estudo feito entre 1946 e 1948, 

denominado A vejetação e o uso da terra no Planalto Central; um 

 

Figura nº 25 Projeto de Prestes Maia e Roberto Magnano para o Setor Jardim Goiás, 

1950. Detalhe mostrando as interligações com a cidade, num sistema 

de tráfego e reprodução de um panfleto que contem o referido projeto. 

Figura nº 26 Planta de Orientação da Teknart e Mapa do Loteamento do Setor 

Criméia Leste. 

Figura nº 27   Detalhe do Setor Norte.  

Figura nº 28   Planta Geral de Urbanização (1947).  



 

Figura nº29    Planta Geral de Organização, mostrando alguns dos loteamentos que já 

estavam aprovados em 1951 (Jardim Goiás; Setor Bela Vista; Setor 

Macambira; Vila Água Branca; Vila Don Bosco; Santa Genoveva; 

Criméia Leste; Criméia Oeste; Vila São José)  e outros projetos de 

loteamento em estudos.  

Figura nº 30   Detalhe da Planta Geral de Urbanização (1947). 

Figura nº 31   Detalhe da Planta Geral de Urbanização (1947).  
Figura nº 32   Interpretação de Narcisa Cordeiro ao Decreto Lei nº 574. Em outra 

imagem, a interpretação de Tânia Daher.  

Figura nº 33

          

Planta de Situação do Aeroporto de Goiânia.  

Figura nº 34 Detalhe do projeto original do Setor Sul à esquerda; ao centro detalhe 

do projeto de modificação da Rua 90 e lotes adjacentes; Mapa atual. 

Figura nº 35 Detalhe de modificação no sistema de tráfego no Setor Leste. Em outra 

imagem as modificações propostas por Janssen. 

Figura nº 36 Foto de maquete da Igreja Nossa Senhora das Graças no loteamento 

Vila Brasília. Abaixo, miolo de monografia do IBGE sobre Goiânia 

contendo ilustração da referida Igreja. 

Figura nº 37

           

Quadrilátero da Comissão Cruls. 

Figura nº 38 Reprodução de imagens do livro A nova capital federal: por que, para 

onde e como mudar a Capital Federal. 

Figura nº 39 Capa da edição comemorativa de três anos do governo de José 

Ludovico de Almeida - Goiás: limiar de um novo mundo  panorama e 

detalhes de uma administração (1958). 

Figura nº 40 Reprodução de imagens que compõem o livreto Goiânia: exemplo de 

audácia bem dirigida, publicado pelo Governo de Goiás, em 1957. 

Figura nº 41 Closes de máquinas, presentes na revista comemorativa Goiás: limiar 

de um novo mundo  panorama e detalhes de uma administração. 

Figura nº 42 Comunicações aéreas e terrestres: Aeroporto Santa Genoveva; ponte 

ligando o aeroporto ao Centro da cidade; construção da BR 14, trecho 

até Anápolis. 

Figura nº 43 Colégio Padrão de Goiânia; Colégio Estadual de Anápolis, Estação de 



 

tratamento de água (Goiânia); entrada do Estádio Pedro Ludovico. 

Figura nº 44 Usina do Rochedo; Estação de tratamento de água (Goiânia).  

Figura nº 45 Hélio de Britto explica e descreve o projeto do Cemitério Parque de 

Goiânia no Canal 7 de Goiânia. Em outra imagem: Ruínas do Mercado 

Central; Umuarama Hotel (Edifícios de múltiplos pavimentos em 

construção). 

Figura nº 46 Hélio de Britto no Congresso dos Prefeitos das Capitais realizado em 

Belo Horizonte em 1961. Em outra imagem, Reunião dos Prefeitos das 

Capitais, realizado no Rio de Janeiro em 1961.  Em seguida, série de 

conferências dos Prefeitos das Capitais, realizada na Câmara Federal 

(1963) e no Senado Federal (1964). 

Figura nº 47 Ilustração para as idéias centrais do Plano Saia. 

Figura nº 48

  

Localização das áreas citadas. 

Figura nº 49 Planta da Praça Cívica e perspectiva do Palácio Municipal. 

Figura nº 50  

Figura nº 51 Recorte do jornal Diário do Oeste (03/02/1961) destacando o processo 

de verticalização de Goiânia e o surgimento de edifícios modernistas. 

Foto de maquete (Banco Hipotecário) publicada na edição de 28 de 

fevereiro de 1963. 

Figura nº 52 Nota do jornal Diário de Goiás do dia 14 de julho de 1964, sobre a 

verticalização de Goiânia. 

Figura nº 53 Lançamento da pedra fundamental do edifício do BEG (9/09/1959). Na 

foto à esquerda, ao centro, a maquete do edifício, o Prefeito Jaime 

Câmara e o Governador José Feliciano. Em outra foto, observa-se à 

esquerda a bate-estaca e ao fundo a Avenida Goiás e um trecho da 

Praça do Bandeirante. Em outra, prédio em construção (1962) e grupo 

de funcionários sobre a laje do edifício em construção. 

Figura nº 54 Inauguração do edifício do BEG  1964 (próximo ao padre estão Mauro 

Borges, Hélio de Brito e Pedro Ludovico). Em outra, imagens atuais do 

edifício (atualmente pertence ao Banco Itaú). 

Figura nº 55 Edificação ao fundo do Palácio das Esmeraldas, frente para o Setor 

Sul. Acima, ano de 1961; abaixo, ano de 1964. 



 

Figura nº 56 Vista aérea de Goiânia em 1966 focalizando a verticalização da cidade. 

Figura nº 57   Indústria de artefatos de cimento e concreto armando da Prefeitura de 

Goiânia. 

Figura nº 58 Remoção de invasões e urbanização da Praça Boaventura. 
Figura nº 59 Helio de Britto recepcionando o Marechal Emilio Ribas Junior 

(Governador de Goiás entre janeiro de 1965 e janeiro de 1966). Em 

recepcionando a Presidente do BNH em Goiânia. 

Figura nº 60

          

Prefeito Iris lidera mutirão.  

Figura nº 61 Capa e páginas do livro Goiânia em Ritmo de Mutirão. 

Figura nº 62   Localização no projeto de Atílio Correia Lima da destinação ao 

monumento em homenagem ao Bandeirante no marco zero da Praça 

Cívica; Obelisco que foi construído no lugar destinado ao monumento 

ao Bandeirante. 

Figura nº 63   Placa do Rotary Clube em homenagem ao monumento à Goiânia. 

Figura nº 64   Monumento à Goiânia simbolizando a cidade em processo de 

verticalização; Imagens da cidade em processo de verticalização; 

Imagens de Goiânia no livro Guia Turístico de Goiás; Cidade em 

processo de verticalização; Cidade em processo de verticalização. 

Figura nº 65   Palácio das Campinas atualmente.  

Figura nº 66   Placa de identificação da construção do conjunto habitacional Vila 

Redenção. 

Figura nº 67   Propostas alternativas para o desenvolvimento urbanístico de Goiânia 

de Jorge Wilheim. 

Figura nº 68   Maquetes do Museu de Arte.  

Figura nº 69   Suplemento especial do jornal Cinco de março.  

Figura nº 70    

Figura nº 71   Plano Diretor de Angélica.  

Figura nº 72   1  PD Paulínea; 2  PD Indaiatuba; 3  - PD Natal; 4  PD Osasco; 5a 

e 5B  PD Curitiba. 

Figura nº 73   Estudo sobre os conjuntos habitacionais como geratrizes da forma 

urbana de Goiânia. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 74   Sugestão da Avenida Anhanguera como eixo Leste-Oeste. 

Figura nº 75   Estruturas de Goiânia e possibilidade de entumescimento disforme  

da cidade. 

Figura nº76    Indicação da verticalização no centro da cidade e ligação do setor            

sul à BR-153. 

Figura 

nº77a         

Construção do prédio do Centro Administrativo. Anos: 1 (1962); 2 

(1963); 3 (1964); 4 (1965). 

Figura 

nº77b         

Construção do prédio do Centro Administrativo. 5 (1966); 6 (1967); 7 

(1968); 8 (1972); 9 (atualmente). 

Figura nº 78   Verticalização do centro de Goiânia e Centro de Goiânia visto da Praça 

Botafogo. 

Figura nº 79   Logomarca criada pelo designer gráfico Ruben Martins, para identificar 

o PDIG. 

Figura nº 80   Edifícios de múltiplos pavimentos como símbolo da metropolização de 

Goiânia.  

Figura nº 81   Mapa de Goiânia em 1980, identificando a mancha urbana (inclusive a 

conurbação com Aparecida de Goiânia, ao Sul), as vias de ligações e 

os municípios vizinhos. 
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 O encontro de um objeto, no processo dialético, é, de fato, um reencontro. 

Pois no processo de conhecimento o sujeito não se liberta do objeto, torna-se mais 



 

livre na medida em que o constitui como tal. Isso é o resultado de uma escolha, pois, 

moldando-o e sendo pelo objeto moldado, localiza-o nas preparações do processo 

de encontrar necessidades; e nas necessidades o fio condutor que torna perene a 

constituição do conhecimento. 

 Ganhando corpo na necessidade da análise e na análise, o objeto conduz o 

sujeito a conhecê-lo em seu status de objeto; nesse momento ocorre o reencontro 

com o sujeito. Acredito que tenha ocorrido algo similar a isso durante o processo de 

historicamente. Migrante, como alguns dos personagens que aparecerão no 

decorrer deste trabalho, cheguei a Goiânia em 1989. Desde então, foi possível 

perceber que, em uma relação de conhecimento, o sujeito nunca se liberta de seu 

objeto, a não ser que este se torne mais e mais livre, constituindo-se como tal. 

 Como tantos outros migrantes, em Goiânia, deparei-me com a provocação a 

 feitas 

pelos habitantes que nela adentrava. É claro, nada comparável ao simbolismo das 

cidades da antiguidade que tinham incrustados em seus portões seres monstruosos 

e criaturas fabulosas que as protegiam1. Porém, foi ali criada a necessidade de 

proteção contra o desconhecido. 

 Contudo, para constituir o objeto do qual extraísse o conhecimento, foi preciso 

localizar nas preparações do processo de pesquisa, as necessidades que tornassem 

perene a trajetória do processo de conhecimento. Primeiramente a necessidade de 

identificar o problema a ser analisado. Depois a necessidade de selecionar em quais 

documentos históricos esses problemas seriam analisados. E em terceiro lugar a 

necessidade de constituir uma narrativa a partir do problema, das descrições e 

análises documentais. Essa terceira necessidade funde-se com a necessidade de 
2 a partir da 

identificação do problema. 

                                                
1 
e de todas as aberturas. (...) Como guardião dos começos e deus da abóbada que coroa o portão era 

 
2 Segundo Rüsen (2001), a racionalidade do pensamento histórico é potencializada pelo paradigma 
narrativista, no qual, diferença e pluralidade se espraiam pela rede das constituições cognitivas, 
políticas e estéticas da constituição histórica de sentido, no horizonte das experiências modernas do 
tempo. É um elemento argumentativo de racionalização e exerce uma função ordenadora dos 



 

 A identificação do problema se deu a partir da constatação da necessidade de  

as experiências de vazios na relação entre urbanismo e urbanização. Conforme Jörn 

Rüsen, há uma praticidade neste fazer historiográfico, pois, é na identificação das 

representações de continuidade, que realizam-se as estabilizações de posições e 

-127; 2007: 49-50).   

 Nos estudos teóricos e bibliográficos sobre a história de Goiânia, é possível 

perceber o quanto análises, descrições, narrativas, nas injunções com os 

documentos históricos, e nos arranjos entre si, são delimitadas por conceitos, os 

documentos do início até o terceiro quartel do século XX, já não se aplica mais 

facilmente em documentos ou explicações históricas recentes. Isto é assim porque o 

 empregado para identificar uma cidade capital ou a capital de 

um Estado-

a Paris haussmaniana e as metrópoles contemporâneas; (...) a direção é bem 

diversa das realidades locacionais e 3. 

Portanto, como diz Vensentini (1987: 16), é real a impossibilidade de uma teoria 

universal da cidade capital. 

Conforme Meiyer et all (2004: 18), o sentido original da palavra metropolis  

cidade principal  vai se distanciando de sua primeira acepção e já não descreve 

com eficiência as relações dessa nova organização urbana metropolitana. Em minha 

pesquisa sobre Goiânia, tornou-se preciso formular um pensamento histórico, por 

meio da narrativa, para saber em que momento a cidade deixaria de ser somente a 

Metrópole sonhada urbanisticamente por Pedro Ludovico, o seu fundador, para, no 

desenrolar do processo de urbanização, abarcar o início de processos mais 

complexos de metropolização.  

 Nessa perspectiva, considero que, na história de Goiânia, há, pelo menos, 

três períodos que incorporam crescentes e complexos processos de urbanização. 

                                                                                                                                                   
procedimentos da práxis histórica. Porém, para a história, ainda mais fundamental do que ter uma 

mental de constituição de sentido e ponderada quanto a sua função constitutiva do pensamento 
 

3  



 

Somente ao fim desses três períodos é que se começará a lidar com os conceitos e 

categorias próprios das metrópoles contemporâneas. Para tanto, exigem-se o 

domínio da experiência da contingência, o contato com as elaborações dos 

personagens que promoveram a urbanização e, neste processo, as disjunções com 

o urbanismo. Análises de categorias, descrições de aportes documentais que 

caracterizam hoje um passado possibilitarão uma proposta de consciência histórica 

sobre as disjunções do urbanismo nas mudanças no tempo.    

  O primeiro período se estende entre meados da década de quarenta e início 

dos anos de 1960. O segundo período vai do início dos anos de 1960 até meados da 

década de 70. O terceiro período abrange meados da década de 70 à metade dos 

anos de 1980. Sobretudo no hiato urbanístico que se forma entre o início e o fim dos 

dois primeiros períodos, a relação urbanismo/urbanização produzirá experiências de 

constituição da consciência histórica. Pois, conforme mostra Rüsen (2001), os 

-se como narrativa para convencer como 

constituição histórica.  

 Desse modo, podemos ver que, na história de Goiânia, há enormes hiatos de 

elementos fundantes, presentes na constituição inicial da cidade, os quais, em 

alguns momentos podem-

traumát -173). Com isso, faz-se necessário introduzir novas 

questões, inquirir sobre os fatos, inserir a análise funcional de autores e 

destinatários com eventos e posições que ocupam na vida social, tornar mais 

densas as descrições e os enredos já consolidados ou problematizá-los. É daí que 

surgem indagações sobre o uso recorrente de mesmas fontes para se pensar e 

nte. 

 Sucedem-se indagações sobre em que medida furtar-se a revisitar as fontes 

explanandum histórico e a sua modificação temporal. Além dessas indagações, é 

possível extrair outros motes para se (re)pensar as representações sobre Goiânia, 

ou mesmo a pesquisa em novas fontes, possibilitando, com isso, preencher vazios 

história como clichê. 



 

 Nesse sentido, parar de repetir a história é um grande desafio. Deixar-se 

tomar pela forma que o objeto vai conformando no decorrer da pesquisa é esvair-se 

amplo movimento de organização de uma memória coletiva em Goiás que se inicia a 

partir dos anos de 1970, com a criação de arquivos, centros de memória e o próprio 

conjunto crescente de publicações sobre a cidade. É possível ampliar o horizonte de 

análise, elaborar o campo de experiências, configurar um possível horizonte de 

expectativas mediante a pesquisa dos mencionados materiais. 

 Considerando essas questões e ponderações, o estudo e a narrativa que se 

seguem, estão delimitados entre 1933 e 1973. Com esse recorte temporal, pretendo 

ampliar o horizonte de análise comumente estudado até os anos de 19404, os anos 

iniciais da cidade. Com essa constituição narrativa de sentido que ultrapassa os 

determinado pensamento histórico sobre a tensa relação entre urbanismo e 

urbanização, pelo qual o passado possa ser trazido para a contingência do presente. 

Em nada pretendo superar o passado como conhecimento nomológico. Ao invés 

disso, pretendo constituir uma narrativa que possibilite a abertura das intenções e 

ações dos personagens e instituições em seus contextos temporais, mesmo que 
5 quando o tempo se constitui como 

 

Importa perceber que na tentativa de construir uma perspectiva própria, em 

que narrar e descrever constitui procedimentos explicativos e dialógicos com a 

historiografia existente, inseri minhas inquietações a respeito da pesquisa e do 

objeto pesquisado. Reputo o principio dessa trajetória como de fundamental 

importância no processo. Os caminhos que percorri, na tentativa de conhecer a 

cidade, levaram-me a arquivos, acervos, centros de documentação, institutos de 

pesquisa.  

                                                
4 Há, contudo, exceções como Gonçalves (2002) e Daher (2003). 
5 Rüsen (2001: 171-172) afirma que o caráter ruinoso do prolongamento temporal do passado até o 
presente traduz-se na experiência da tensão na relação temporal, dada, por exemplo, quando se 
revela a ausência de sentido por meio de um sentido estético. Reis (1994: 190) que estudou os 
significados do tempo em Platão, Santo Agostinho, Weber, Escola dos Annales, Koselleck, Ricoeur e 
Dilthey, et all, mostra que o historiador tira partido dessa tensão ou erosão, na medida em que se 

-sentido, para evadir-

historiador faz da descontinuidade a ilusão da continuidade e da continuidade a ilusão da 
articulares e 

 



 

Por conta da graduação em Arquitetura e Urbanismo, considerei natural iniciar 

os estudos sobre Goiânia na Biblioteca da SEPLAM. Esta pesquisa foi muito 

esclarecedora no sentido de que grande parte do acervo é tributária do 

planejamento que se levou a efeito no âmbito da municipalidade a partir dos anos de 

1970, período em que os processos de metropolização se deram de modo cada vez 

mais intensos.  

 Com isso em mente, foram empreendidas pesquisas no IPPUC e no IPPUR, 

haja vista esses institutos serem referências em pesquisa sobre planejamento 

metropolitano no Brasil. Tais pesquisas confirmaram que compreender a metrópole 

exige reconhecer na metropolização componentes complexos, que distinguem, no 

processo de urbanização, o fato metropolitano da simples configuração de grandes 

cidades, e a identificação das mudanças no urbanismo  esse complexo processo 

transforma os pressupostos do urbanismo, tal como mostra Villaça (1999)6.  

 Essa concepção foi definitiva para a volta aos acervos de Goiânia, haja vista 

que só o conceito de complexidade metropolitana e sua amplitude teórica requerem 

uma pesquisa mais acurada e exclusiva, em outro momento, talvez. Porém, a partir 

de então, a indagação sobre como se dá historicamente a relação entre urbanização 

e urbanismo tornou-se um dos fios condutores da pesquisa, conforme se verá no 

decorrer do trabalho. 

 Em Goiânia, a pesquisa se iniciou em diversas bibliotecas públicas, onde é 

possível encontrar um acervo significativo sobre a história da cidade. No acervo da 

Biblioteca da Universidade Federal de Goiás, é possível encontrar documentos 

como as edições original e fac símile de Como nasceu Goiânia de Ofélia Monteiro 

(1938; 1975); na Biblioteca Estadual Pio Vargas, há um acervo de publicações 

oficiais como revistas, folhetos e Planos de Governo; na Biblioteca  municipal 

Marieta Teles, encontram-se monografias do IBGE sobre Goiânia da década 50 e 

Guias de Turismo publicados pelo Departamento Estadual de Turismo na década de 

60; entre outras.  

                                                
6 O autor propõe que se considere o urbanismo como uma abordagem stricto sensu do Planejamento 

mo, que surge como proposta científica 
durante a primeira década do século XX na França, no Bulletin de la Societé Geographique. 
Conforme mostra Correa (1989), Idelfonso Cerda, o autor do Plano para Barcelona (1859), criou o 

r a sua Teoria Geral da Urbanização. Cerdá empregou o termo 

 



 

 Foi importante perceber a diferença entre a edição original e a fac símile de 

Como nasceu Goiânia, porque as mesmas apresentam sutis diferenças na 

reordenação das imagens, demonstrando que no momento em que a obra foi 

reapresentada em fac símile havia novas intenções próprias do período. Nesse 

sentido, pude observar que a republicação de um documento pode conter um 

essa diferença que diz respeito ao universo da produção do documento ainda não 

havia sido mencionada por outro pesquisador, minha pesquisa nos arquivos se 

anunciou não apenas como uma busca objetiva de fatos e dados sobre a história de 

Goiânia tanto em Como nasceu Goiânia quanto em outros documentos.  

Desse modo, vislumbrei a possibilidade de entender o processo de produção 

dos documentos, já que a inserção de seus autores na dinâmica da urbanização 

poderia proporcionar uma nova leitura sobre a história da cidade. Disso resultaram 

talvez trechos de textos excessivamente descritivos. Assinalo isto, contudo, como 

característica e não como falha de percurso, pretendendo-se contribuir com o 

aprofundamento da pesquisa sobre a história de Goiânia, e não aferrar as 

descrições necessariamente às interpretações, ainda que isso ocorra por 

necessidade de compreensão da narrativa proposta para a história que se 

desenvolve entre 1933 e 1973. 

 Proponho então buscar um sentido narrativo produzido pelas dinâmicas entre 

personagens-autores, análise de documentos por estes produzidos, processo de 

urbanização e compreensão do urbanismo em Goiânia. Com isso, pretendo cumprir 

três condições, que, segundo Rüsen (2001: 16-161) são necessárias, do ponto de 

vista metódico, para que o passado seja transposto ao presente: 1) a estrutura de 

uma história (formalmente); 2) a experiência do passado (materialmente); 3) a 

orientação da vida humana prática mediante representações do passar do tempo 

(funcionalmente). Articuladas essas três condições, a narrativa é então concebida, 

muitas vezes pejada de descrições, mas, de todo modo, pretendendo expressar um 

modo explicativo próprio da história, formular conhecimento histórico. 

 É, portanto, nesse sentido, que proponho as descrições adiante 

empreendidas. Jamais pretendo empreender a busca pelo círculo virtuoso da 

hermenêutica. Se possível for observar alguma sutileza ainda não comentada em 

outros trabalhos, ou perceber como as fontes estão diretamente relacionadas com a 

época em que é produzida a dinâmica urbanismo/urbanização e os sujeitos das 



 

transformações, então será possível propor um caminho narrativo sobre a história da 

cidade.  

 Nesse sentido, as análises e descrições dos documentos inserem e 

concatenam grupos e pessoas que produziram as transformações urbanas. 

Sobretudo, sob a tensa relação entre urbanismo e urbanização. Com isso, pretendo 

demonstrar para os sujeitos do presente a necessidade de que se organizem em 

suas rememorações e formulação de consciência histórica, tendo, como partida, a 

minha tentativa de estabilizar as identidades de autores e destinatários ao longo das 

mudanças descritas e narradas e, assim, no acúmulo das experiências no tempo. 

Portanto, proponho, no decorrer do trabalho, inferir intenções e processos que 

identificam personagens, instituições e contextos que possam também contribuir 

com os estudos sobre a história de Goiânia.  

 A partir desse aporte, tornou-se imprescindível localizar as edições originais 

das fontes. Haja vista que, como no caso de Monteiro (1938), ainda que muito 

citadas, poderiam conter nuances ainda não estudadas. Na Casa de Altamiro de 

Moura Pacheco, há a edição original do livro Uma luta na epopéia de Goiânia. Na 

biblioteca do IBGE, encontra-se a edição original da coletânea Goiânia (1942). No 

Arquivo Histórico de Goiás, as Caixas do Governador Pedro Ludovico os relatórios 

enviados ao Presidente Getúlio Vargas (1933; 1939 e 1943) e na Caixa do 

Governador Jerônimo Coimbra documentos como o Discurso sobre a Cruzada Rumo 

a Oeste, dentre outros. No acervo particular da família do engenheiro Hermínio 

Pedroso foram consultados os livros produzidos por Peixoto da Silveira entre 1940 e 

1980.  

 A segunda necessidade das preparações do processo de pesquisa foi a de 

selecionar documentos a partir dos quais poderia ser ampliado o horizonte de 

análise da história de Goiânia, e constituir uma narrativa que introduzisse novas 

questões, inserisse novos personagens.  

 No livro Memórias de Pedro Ludovico, coincidentemente publicado na data 

delimitada neste trabalho como demarcadora de novos e complexos processos de 

seu autor como alguém que vivenciou na sua juventude o sonho da modernidade da 

metrópole. Porém, essa dimensão da vivência metropolitana não fora por mim 

percebida em documentos oficiais produzidos por Pedro Ludovico durante o período 



 

em que fora Interventor em Goiás, senão uma assepsia e busca por conceitos 

universais e abstratos.  

 Então, focalizando em Pedro Ludovico e como realizou a passagem de uma 

metrópole sonhada para a construção conceitual de uma metrópole a ser 

concretizada, analiso os três relatórios produzidos e enviados ao Presidente Getulio 

Vargas, entre 1933 e 1943. Conforme se verá a seguir, diversas mudanças ocorridas 

no transcorrer das formulações de conceitos e construções de argumentos 

apresentados ao chefe da Nação dão conta de trazer à tona, nuances do processo 

de construção e inauguração de Goiânia, decorrido entre 1933 e 1942. 

 Sobretudo nos dois primeiros relatórios o que se sobressai é a intenção de 

que a construção da cidade fosse homóloga a uma construção argumentativa, 

abstrata, conceitual e universal. Já o livro Como nasceu Goiânia de Ofélia Monteiro, 

torna-se de certa forma um contraponto, apesar de que também foi organizado e 

distribuído oficialmente, pois traz à escrita alguns aspectos do cotidiano, estes mais 

assimiláveis pelo pensamento bricoleur do que pelo conceitual. 

 O Relatório de 1943 mostra que a construção argumentativa-conceitual já não 

era premente; maior era a necessidade de imprimir um tom de celebração pelo fato 

de Goiânia ter passado a constar no concerto da Nação como mais uma dentre as 

capitais brasileiras então existentes. 

 Esses três documentos estruturam a composição do Capítulo 1, O sonho da 

metrópole, no qual o personagem principal, Pedro Ludovico Teixeira, aparece 

tecendo relações com outros personagens igualmente importantes para a 

concretização e construção de Goiânia, bem como suturando idéias relatos e 

descrições. Na análise desses documentos, a fim de realizar reflexões que ajudem 

no entendimento do processo histórico, na construção do objeto de estudo, na 

compreensão de acontecimentos e inter-relações de personagens que são também 

autores dos documentos, emprego alguns conceitos inerentes às práticas científicas 

de modo geral; além disso emprego também idéias como a comparação entre o 

pensamento bricoleur e o con

 

 Em seguida, foram selecionados documentos relacionados a quatro outros 

personagens: Jerônimo Coimbra Bueno, José Peixoto da Silveira, Ewald Janssen e 

José Ludovico de Almeida. O discurso de Coimbra Bueno, registrado no Diário 

Oficial do dia 15 de julho de1950, além do livreto contendo o Decreto nº 49.873 de 



 

11/01/1961 e seus anexos coloca em cena um personagem pouco estudado na 

história de Goiânia; os documentos referentes a Coimbra Bueno se caracterizam 

pela fala de alguém que quer se construir como um ideólogo da Cruzada rumo ao 

Oeste; isso revela o distanciamento que passou a ser dado ao urbanismo no 

processo de urbanização de Goiânia no final dos anos de 1940, em detrimento do 

 

 Dentre os documentos produzidos por José Peixoto da Silveira, foram 

selecionados três: A nova Capital: por que, para onde e como mudar a Capital 

Federal (1955); Discursos e conferências (1981); Fragmentos do meu tempo (1997). 

Nesses documentos, Silveira registra inúmeros aspectos relacionados à cidade de 

Goiânia. O estilo peculiar de sua escrita, utilizando-se de diversas figuras de 

linguagem, vai dar conta de enunciar que vinham à existência personagens e 

processos que ampliavam o horizonte de analises e possibilidades narrativas sobre 

a urbanização de Goiânia, e suas inter-relações com a região, com o litoral e com a 

nação. 

 sta 

mormente o seu processo de urbanização, conforme se depreende dos inúmeros 

desenhos e mapas deixados para a posteridade. Coletou o quanto pôde, enquanto 

viveu documentos referentes a urbanismo e urbanização, tanto de Goiânia quanto 

do Estado de Goiás. Há entre os documentos que deixou aos cuidados do Museu 

Antropológico da UFG, diversos mapas e plantas que não são de sua autoria, alguns 

originais outros cópias heliográficas; o que exige ainda pesquisas mais acuradas 

para se saber quais os níveis de participação de Janssen nos diversos projetos que 

arquivou. Em alguns, nota-se que trabalhou como calculista de topografia; há outros 

que são esboços de sua autoria; em alguns outros projetos, ao que parece, Janssen 

é autor, mas não assina a RT. Enfim, há diversos outros cruzamentos dessa 

natureza que ainda precisam ser feitos neste arquivo de grande validade para a 

história de Goiânia.  

 Do Arquivo Janssen, foram selecionados os pareceres que o referido 

engenheiro produziu no Departamento de Viação e Obras Publicas do Governo de 

Goiás sobre a urbanização de Goiânia entre 1952 e 1954. Trata-se de textos 

técnicos de pouca profundidade teórica, com indicativos claros de que o sistema de 

tráfego era a sua preocupação prevalente no que se refere à cidade de Goiânia, e, 



 

ao que parece também quanto a sua concepção de urbanismo. A grande 

característica desses documentos é que registra o quanto Janssen era um outsider, 

e como essa condição também era pertinente à atividade de urbanista na década de 

1950 em Goiânia, na medida em que a urbanização da cidade nesse período se 

caracterizou pelo distanciamento com as discussões urbanísticas e pela feitura 

efetiva de projetos emergenciais. 

 O quarto núcleo de documentos é referente ao período em que José Ludovico 

de Almeida foi governador de Goiás (1955  1958). Selecionei dois documentos 

oficiais, Exemplo de uma audácia bem dirigida (GOIÁS, 1957) e Goiás, limiar de um 

novo mundo: panorama e detalhes de uma administração (GOIÁS, 1958); e um 

extra-oficial, Um estadista do sertão (PEREIRA, 1959), que foi escrito como defesa 

aos ataques políticos que José Ludovico de Almeida passou a sofrer no final de seu 

mandato a Governador. 

 Esses quatro núcleos documentais estruturam a composição do Capítulo 2, 

Vigília, no qual Coimbra Bueno, Ewald Janssen, Peixoto da Silveira e José Ludovico 

de Almeida protagonizam ações, estruturam idéias, constroem argumentos, relatam 

e descrevem conteúdos possíveis de constituir uma narrativa sobre a história de 

Goiânia nos anos de 1950. Neste capítulo, em dois momentos, utilizo a tipificação 

áfora utilizada por 

Silveira para identificar-

produzidos por Janssen para dar conta de retirar subsídios que possam constituir a 

história de uma cidade sob forte impacto das migrações, múltiplos loteamentos, e, 

 

 No início do Capítulo 2, apresento, com o subtítulo O sonhador e o 

escafandrista, 

anos passados em Goiás, entre 1933 e 1945. Estes personagens, fortemente 

dirigidos para acontecimentos em torno de Goiânia, tecerão com seus feitos e idéias 

um período no qual buscam ascender sob novos argumentos. Conforme veremos, 

tais argumentos são expressivos dos modos como tais personagens concebem a 

urbanização de Goiânia, sobretudo na relação que a cidade passaria a ter com o 

interior de Goiás, com a região Centro-Oeste, com mudança na Nova Capital do 

personagens que habitavam uma cidade nova de fronteira. 



 

 Nesse Capítulo, apresento ainda no subtítulo Cidade desconexa: pareceres 

de Ewald Janssen (1951  1954). Ewald Janssen aparece como um personagem 

absolutamente deslocado em relação à maioria das pessoas em Goiânia no que se 

refere à sua prática com urbanismo, já que procurava soluções para os problemas 

urbanos em um período em que essa não era uma questão prioritária no contexto 

geral, senão para alguns, como no caso da preocupação esboçada por Pedro 

Ludovico, ao retornar ao Governo do Estado, em 1950. 

 Das discussões sobre a possibilidade ou não da Nova Capital Federal vir a 

ser localizada no Planalto Central até a decisão final de localização e construção, há 

um crescente envolvimento de Peixoto da Silveira, o qual será analisado no subtítulo 

A vigília de Peixoto da Silveira: urbanização de Goiânia como exemplo para Brasília 

(1953  1960. 

Silveira vai construir a positividade do sertão, centrado na argumentação de que 

Goiânia era um caso bem sucedido de empreendimento econômico-financeira, e, 

conseguintemente, um condão para o estímulo psicológico em relação à nova 

Capital Federal.  

 Há dois níveis na construção dos argumentos de Peixoto da Silveira; um 

prático e um ideológico; no primeiro desses níveis, aparece como proprietário do 

loteamento Vila Brasília; no segundo desses níveis, aparece como político e escritor 

altamente envolvido ideologicamente com a construção de Brasília. Em ambos os 

aspectos, o autor de A nova Capital: por que, para onde e como mudar a Capital 

Federal 1955 [1957] traça componentes suficientemente interessantes para se 

ampliar os horizontes sobre a história de Goiânia nos anos de 1950; sobretudo, no 

que se refere à sua relação 

Brasília, e em que isso influía na urbanização da cidade. 

 

, 

veremos que é possível interpretar nos documentos, que Ludovico de Almeida se 

Metrópole. Por meio de imagens e textos, o Governo de Goiás vai propagar a 

-

se a figura do sertanejo, a ponto de identificá-lo como o edificador da mais moderna 

arquitetura do mundo, e não propriamente ênfase no discurso nacionalista, como 

ocorria com Coimbra Bueno e Peixoto da Silveira. Porém, nos documentos 



 

produzidos no Governo de Ludovico de Almeida é marcante a ausência do 

urbanismo como técnica suficiente para ordenar o crescimento acelerado de Goiânia 

nos anos de 1950. 

 Esses personagens do Capítulo 2 estão inseridos em um contexto no qual a 

busca por estímulos externos torna-se mais marcante do que as relações dos 

elementos intraurbanos que então configuravam a cidade, na tensa relação entre 

urbanismo e urbanização. De todo modo, é um quadro que mostra o contexto em 

que se constitui uma cidade nova de fronteira. Esses personagens e esses 

estímulos passam a delinear a narrativa que costura o presente trabalho. 

Consequentemente torna-se premente conhecer o Despertar do objeto, melhor 

visualizar o modo como estes e outros personagens passaram a tratar a 

urbanização e a inserção do urbanismo, na constituição mesma da narrativa, e na 

possibilidade de explicação narrativa. 

 No terceiro capítulo, Despertar, os personagens são identificados com os 

documentos e com as mudanças no processo de urbanização de Goiânia, de que 

tratam nos próprios documentos. Continua-se pela senda de que a cidade vai se 

homóloga à cidade que surge do chão. Na mudança e na escrita, novos 

 

 Então, no Despertar, Goiânia passa a ser pensada por esses novos 

personagens, em seus próprios termos. Identificam-se novas problematizações e 

novas configurações a respeito de elementos constituintes do objeto, desvelos de 

sujeitos que buscam melhor conhecer a cidade e que, desse modo e ao cabo, 

ajudaram a produzi-la. Isso significa dizer que, por outro viés, o hiato urbanístico se 

perpetuava ainda em um período de latência, tensão e disputas, apesar de 

aparentemente injustificável, no bojo de um instante em que o campo de 

experiências possibilitava romper a circularidade e o clichê da compulsão para a 

repetição que envolve as questões não solucionadas na relação entre urbanismo e 

urbanização. 

 Como essas teias discursivas que se formam ou como esses novos 

personagens vão deixar vestígios para o Despertar de uma narrativa de (re)inserção 

do urbanismo sobre a urbanização? Sobretudo, de que modo o urbanismo de Jorge 

Wilheim rompe com a circularidade e com a vertigem da presença do urbanismo 



 

Isso é o que veremos no Capítulo 3. Inicio o capítulo analisando o livro Histórico de 

uma administração, escrito por Hélio de Britto. Trata-se de um livro emblemático e 

fundamental para reconstituir e restituir o âmbito da municipalidade à história de 

Goiânia a partir dos anos de 1960. 

 Conforme veremos, das análises que pude fazer do livro de Hélio de Britto, 

percebe-se que a medida do apagamento da memória da municipalidade é a medida 

da instituição desta como tutela do Governo do Estado. Britto mostra que, durante 

todo o tempo em que a municipalidade continuou sob a tutela do Estado, não houve 

mais do que repetir até a exaustão que o poder público municipal esteve, até o início 

dos anos de 1960, fadado à perda total de sentidos no que tange à autoridade e 

legitimidade para conduzir o processo de urbanização de Goiânia. Por isso, em seu 

livro, Britto procura posicionar-se através de uma escrita que fala a partir do coração 

da vertigem, a vertigem da circularidade, da repetição que não elabora, da 

compulsão à repetição daqueles que tratam a história como um mero clichê. Britto 

pretende, portanto, romper com todo esse estado de coisas. Vocifera contra a 

explícita tendência de apagamento dos desvelos da municipalidade.  

 A partir de um determinado despertar que a escrita de Britto proporciona, 

resulta-nos impressionante ver o quanto a figura do Governador Mauro Borges 

(1961-1964) sobressai nas narrativas históricas, apagando, nos termos da história 

de Goiânia, os feitos intraurbanos da municipalidade, ou, pelo menos, como esta se 

posiciona de maneira tensa em relação ao Governo do Estado. Por outro lado, neste 

período e -se como um ator determinante dos 

processos de urbanização, a municipalidade, no que se refere à administração 

municipal, em nada contribuiu para a reinserção do urbanismo como fator 

claramente dirigente do processo de urbanização. 

 A par da questão urbanismo/urbanização, central neste trabalho, impressiona 

ver o quanto a circularidade que tangencia a busca de solução na compulsão à 

repetição relativa à vinculação mesma entre urbanismo e urbanização, presente no 

trato com os problemas urbanos aparentemente insolúveis, também tangencia uma 

trama histórica complexa. Por exemplo, nos escritos de Hélio de Britto, vemos que 

os feitos de Mauro Borges (o seu planejamento governamental, a sua construção 

identitária, atrelada a feitos modernos e modernizantes) se impunham sobre todos 

os outros vestígios históricos, de maneira que, ao longo da história, tal relação de 

circularidade demorou a encontrar o momento de ser resolvida. Mauro Borges foi um 



 

dos problemas que vieram a continuamente travar a liderança da urbanização com 

urbanismo por parte da Prefeitura. Nesse sentido, falar que os escritos de Britto 

retratam um despertar completo da municipalidade, soa quase como um eufemismo, 

quando, em seu estágio de morte, como mostra, talvez fosse mais adequado tratar a 

fôlego apenas para elaborar a presença do urbanista Luis Saia na cidade. Faltava-

lhe fôlego também para existir enquanto instituição e abrigar o urbanismo como 

solução da urbanização. 

 Por outro lado, ainda na tangência desta trama, Hélio de Britto registra uma 

história de insurgências. Ao passo que, desde a criação de Goiânia (como um 

 vitoriosa, Britto 

insere a realidade emergencial de Goiânia nos anos de 1960 pelo perigo iminente de 

perda.  Perda total de rumos. Perda de espaços, perda de poder, perda de sentidos 

da municipalidade. Pensando a urbanização de Goiânia pela via do vazio 

institucional da Prefeitura, Britto deu um passo para que a municipalidade saísse do 

coração da vertigem dessa urbanização e preparasse terreno para romper com a 

compulsão ao clichê. Isso no que tange à tensa relação com o urbanismo em Goiás 

como uma propriedade constitutiva da identidade do Estado. 

 A Prefeitura, que até então tinha existência apenas simbólica, urgia ser 

questionada por uma realidade que se constituía como emergente e urgente. E 

desse modo, estabelecer-se como instituição atuante na emergência e na urgência 

dos problemas urbanos, os quais não eram simbólicos, mas reais, em inícios da 

década de 60.  

 

descentramento da Prefeitura em relação ao Governo do Estado. Não se trata de um 

precisava ser reelaborada, já que a tensa relação entre urbanização e urbanismo 

reordenação do presente. Por isso, no livro de Britto, os personagens são 

profundamente marcados pelo momento em que a 

anos de 1950 precisava ser renovada, já que não cabia mais uma cidade do 



 

passado. Cabia, constituir esses personagens, na ação e na escrita, como atuantes 

em direção a um processo de assimilação e de sublimação. 

 Ao que parece, a presença das ruínas era algo insuportável na Goiânia da 

uma cidade arcaica. Por outro lado, essas ruínas e os aspectos arruinados da perda 

de sentidos da municipalidade serviam como a caracterização crua da perda. 

Inscrita estava, portanto, uma realidade que urgia ressimbolização devido ao 

paradoxo morte/vida chegou a se impor nas emergências. Então, em Histórico de 

uma administração, Hélio de Britto vai elaborar a construção da perda, um passo 

decisivo para a delineação da hora do despertar, na qual se busca a assimilação das 

relações tensas para se constituir o instante de passagem, e, após isso, assumir-se 

na alteridade. Momento dúbio, nem luz nem trevas. Hora de morrer para que 

advenha nova vida, para que seja possível constituir-  

 

processo de urbanização vão manusear os símbolos vitais da cidade, urbanismo 

incluso. Eleito Prefeito em 1966, Íris Rezende mostrou-se habilidoso em erigir e 

direcionar, na cidade, o seu repertório simbólico, elementos vitais que inserem 

diversas temporalidades significativas ao presente dos problemas urbanos. Como 

líder na administração de Goiânia no segundo quartel dos anos de 1960, Íris 

Rezende receberá os símbolos da cidade no limite do avesso das suas 

significações, porém, transformará este universo simbólico em um grande trunfo 

político. Isso terá conseqüências no processo de urbanização, sobretudo, no que se 

refere ao modo como o urbanismo é finalmente reinserido de modo oficial na cidade. 

 Então, como veremos no decorrer do Capítulo 3, o início do mandato de 

procurará a todo custo d

conseqüência como espacialidade e visibilidade, tendo a cidade como objeto, e a 

urbanização como problema. 

 

deste Prefeito foram fortemente marcados por outra sorte de instauração do tempo. 

Trata-se das Geminações em Goiânia: considerações sobre o futuro  pairando pelo 

presente, lembrando o passado. Reelaborando o tempo, procurando identificar o 

ano de Goiânia será repensado pelo arquiteto e 



 

 

 Conforme se verá, finalizando o Capítulo 3, somente no final dos anos de 

1960, o processo de urbanização de Goiânia estará propício para receber 

novamente o urbanismo em todo o seu aparato conceitual. Semelhantemente a 

Atílio Correia Lima, Wilheim aportará à cidade, não para estabelecer um ritmo e um 

toque de caixa ou marcha acelerada para a urbanização. Conforme podemos ver no 

livro Urbanismo no subdesenvolvimento, de autoria deste arquiteto, importava a 

Wilheim, sobretudo, constituir subsídios escritos para o urbanismo como uma 

irecionamento seguro do 

processo de urbanização.  

 Neste sentido, Wilheim vai culminar todo o processo iniciado por Britto, ao 

repensar a cidade em seus próprios termos, visando romper com a vertigem e a 

compulsão à repetição na relação tensa entre urbanismo e urbanização. A partir dos 

conceitos do urbanismo, Wilheim vai dominar a experiência da contingência (do 

presente), na medida em que supera o passado como conhecimento nomológico e 

experiência generalizada. E assim, vai manter em aberto a possibilidade da 

liberdade de uma consciência histórica que inclua o urbanismo como elemento 

esconde nas dobras do processo, mas como constructo histórico que valoriza a 

intencionalidade do agir humano. 

 Desse modo, Wilheim colocará termos às desculpas para não elaborar o 

urbanismo como um elemento realmente determinante nos processos de 

urbanização de Goiânia. E com isso, deixará um legado de ordenação urbana que 

servirá para toda a posteridade. E inevitavelmente, desse período em diante, se 

constatará a necessidade tanto de planejar quanto de reconstituir a história da 

cidade. E assim, aqueles que desejarem conhecer a metrópole dos sonhos também 

precisarão saber da sua vigília e de seu despertar. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

CAPÍTULO 1 

O SONHO DA METRÓPOLE 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

(Sigmund Freud) 

 
 

  
 No Capítulo 1, personagens, feitos, idéias, acontecimentos, darão conta de 

na medida em que os documentos são 

analisados. É possível perceber que a história de Goiânia é fortemente marcada, em 

seus primeiros anos, pelo Sonho de Pedro Ludovico. E como Ludovico constituiu 

ferramentas para que o seu sonho se tornasse em conceitos, pois, somente por 

meio da elaboração de conceitos se poderiam ter uma cidade concreta.  

 Então, é muito marcante como o Interventor do Estado é também um 

interventor da vida e da história para dar conta de realizar o seu sonho. E em 

conseqüência, os diversos personagens vão aderindo à satisfação de que o desejo 

se realize, e realizando um trabalho de grandes dimensões, que ultrapassa as 

fronteiras de Goiás, redesenham o concerto da Nação. 

 so, 

está ligada às aspirações de universalidade da civilização ocidental. Nesse sentido, 

o urbanismo, como um conhecimento racional, eivado de técnicas, torna-se uma das 

principais ferramentas para a concretização dos conceitos. Mesmo tratando-se de 

algo tão importante, no caso da história de Goiânia, conforme será exposto, o 

pensamento urbanístico se caracteriza por grandes hiatos em termos de sua 

elaboração e concretização. Em todo caso, deve-se levar em conta que, entre esses 

hiatos, há um poderoso processo de urbanização. 

 Conforme se verá, na medida em que a cidade vai se tornando concreta, as 

múltiplas dimensões da sua história vão também se configurando. É necessário que 

su

veremos que a história de uma cidade nascida de um sonho e de conceitos 

elaborados não deve ser necessariamente repetida como um clichê. Ao contrário, as 

suas camadas devem ser revistas, indagadas, investigadas. Os documentos devem 

ser revisitados, os personagens inquiridos. A produção do documento também deve 



 

ser considerada, pois isso remete diretamente à temporalidade em que foi escrito, 

abrindo, com isso, perspectivas para que a história não seja repetidamente um 

cabedal de citações, mas que esteja atenta às representações dos sujeitos que 

elaboram os vários discursos sobre a cidade. 
 

O sonho de Pedro Ludovico 
 

Mudar a capital de Goiás foi algo que, por muito tempo, perdurou como puro 

desejo. A gestação desse desejo que culminaria na construção de uma metrópole na 

região de Campinas, ainda na juventude de Pedro Ludovico, foi testemunhada por 

Licardino de Oliveira Ney7 

sempre ach  

Esse sonho de Pedro Ludovico foi formatado nos moldes de uma pequena 

biografia por Monteiro8 (1938).  

 
A idéia da necessidade da mudança da capital ele a tem desde 

menino. E assim que, estudando geografia notou que a população 

da capital de Goyaz era tres vezes menor que a de Cuiabá, a menos 

populosa das outras capitais brasileiras. Sentiu-se chocado por tão 

grande inferioridade. Porque seu estado natal estava tão na 

retaguarda dos seus irmãos? Não é rico seu solo? As riquezas do 

sub-solo goiano não são magníficas? Não possue ele extensas e 

férteis terras? Florestas opulentas? Então, porque essa pobreza? E 

                                                
7 Licardino de Oliveira Ney foi comerciante e morador de Campinas (GO) desde 1908. Foi nomeado 

resolve exonerar, a pedido, o Dr. José do Egypto Tavares do cargo de prefeito de Campinas e 
nomear para substitui-lo o Cel. Licardino de Oliveira Ney  Palácio da Presidência do Estado de 
Goyaz, 2 de fevereiro de 1931 (Dr. Pedro Ludovico Teixeira / José Honorato da Silva e Sousa (NEY: 
1975). 
8  é uma chave para a 

diversificado conjunto de ações, desde aquelas mais diretamente ligadas à escrita de si propriamente 
dita  como é o caso das autobiografias e dos diários -, até a da constituição de uma memória de si, 

11) Referenciando- to 

egundo uma ordem cronológica que 
também é uma ordem lógica, desde um começo, uma origem, no duplo sentido de ponto de partida, 
de início, mas também de princípio, de razão de ser, de causa primeira, até seu término, que também 

op. cit, p. 11).  



 

a principal causa de tudo isso se lhe apresentou: - era necessário 

transferir a capital para outro ponto do Estado, para um local mais 

acessível. E assim sempre pensou (p. 19). 

 

Idéia e sonho resultaram em formas conceituais e espaciais9. O Bricoleur e o 

conceitual como pólos que não se misturam na teoria de Lévi-Strauss, na prática 

Ludoviquiana, desfazem-se inteiramente. Gonçalves (2003) observa que  

 
o bricoleur trabalha sempre a partir de um conjunto heteróclito de 

objetos e fragmentos que ele foi acumulando, a partir do princípio de 

bricoleur sempre opera a partir desse 

universo fechado. (...) O bricoleur dialoga com os objetos; o 

engenheiro [pensamento conceitual] os produz a partir de novas 

estruturas (p. 185).  
 

Em Pedro Ludovico, o bricoleur de sonhos e desejos mistura-se com o 

pensador de conceitos. Trata-se de duas instâncias que, em Lévi-Strauss, estão 

abruptamente separadas10. Já em Pedro Ludovico, conforme os relatos de suas 

-se. Isso ocorria nos momentos em que ele 

freqüentava, quando ainda estudante de medicina no Rio de Janeiro11, o que Veloso 
12  

salões, livrarias e confeitarias13: 

                                                
9 Castro (1995) diz que há uma considerável margem de manobra para a formulação de projetos 
individuais e coletivos  projetos conscientes, e não construções que, vindas do passado, eram 
recebidas mais ou menos prontas e sem se saber ao certo por quê. (Págs. 10-11) Por isso, Velho 
(1987; 1994), baseado em Shutz, desenvolve a noção de projeto  conduta organizada para atingir 
objetivos específicos enfatizando o caráter consciente da ação; ou seja, uma ação nem totalmente 
racional nem totalmente i

 
10 A respeito de sua passagem por Goiânia, Lévi-
civilizador, semeara os dentes do dragão. Numa terra esfolada e queimada pelo sopro do monstro, 
esperava-se para ver os homens crescerem para preencherem os espaços (LÉVI-STRAUSS 
1996:117 - -Strauss em Goiânia no ano de 1937, dentre outras cidades 
brasileiras, ver Eckert e Rocha (2000; 2005). 
11 
Rio, matriculei-me na Escola Politécnica. Após uma semana de freqüência às aulas, verifiquei não 
poder ali continuar, porque, o tempo de freqüência exigido era muito rígido e me impedia de trabalhar 
em qualquer serviço que me desse o ganha-pão. (...) Embora o ano letivo já estivesse em curso, por 
intermédio de um deputado mineiro, amigo do meu mano, consegui matricular-me na Faculdade de 
Med
(TEIXEIRA, 1973: 15). 
12 As autoras mostram que o serviço público e o jornalismo eram os espaços capazes de absorver a 
intelectualidade emergente. A vida intelectual, fora de algumas instituições como a Academia 



 

 

As ruas do Ouvidor e Gonçalves Dias eram os pontos obrigatórios 

de lazer, para lá convergindo os que procuravam distração, não só 

vendo a multidão que passava, como observando os homens e as 

mulheres bem trajados, que podiam ter uma vida mais amena. 

Ponto de freqüência predileta era a Confeitaria Colombo. Até as 5 

horas da tarde viam-se ali pessoas de toda a espécie. Depois das 5 

apareciam a jeunesse Dorée  e os intelectuais.  

(...) Lá estávamos quase diariamente, olhando os seus habitués  

Olavo Bilac, Emilio Menezes, Lima Barreto, Ataulfo de Paiva, 

Gotuzzo e outros (TEIXEIRA, 1973:15).  

 

Na sua juventude, durante o período em que era estudante de medicina no 

Rio de Janeiro, a vida de Pedro Ludovico não era de um abastado economicamente. 

Isso, porém, não o impedia de freqüentar lugares onde, segundo relata, discutia-se 

s, como a Comédia Humana, 

A mulher de trinta anos, o sic) 

(Ibid: 15).  

Acredito que é nessa atmosfera de sonhos e de intelectualismos que, em sua 

juventude, Ludovico forjou o encontro entre sonhos e conceitos e a bricolagem se 

transfigurou em planos. Após o movimento de 1930, Ludovico passou a configurar a 

sua idéia de metrópole que foi exposta no seu primeiro relatório a Getúlio Vargas 

(1930-  

 Como que surgindo do sonho em direção ao conceito, Goiânia resulta de 

pensamentos muito bem concatenados. Na qualidade de Metrópole, a cidade veio a 

corporificar não mais o desejo inquietante de mudança14. Apresentou, na verdade, o 

                                                                                                                                                   
Brasileira de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, as faculdades de medicina, 

Rio de Janeiro de 1900, apesar de ter se complexificado muito, não gozava de autonomia 
institucional, e continuava reduzida e limitada, oferecendo poucas opções para os que se 

78). 
13 

 
14 ria de Goiás, a 
localização da capital tinha constituído um problema. Em 1753, o primeiro governador de Goiás, 
Conde dos Arcos, respondendo a uma consulta do governo português, informava que o traslado da 
capital de Vila Boa (Cidade de Goiás) para Meia Ponte (Pirenópolis) seria bastante benéfico para a 
Capitania, pois o clima de Vila Boa e sua situação geográfica eram muito inferiores aos de Pirinópolis 
[sic] Estas acusações contra a cidade de Goiás, a insalubridade de seu clima e sua má localização 



 

desenvolvimento de um plano ou a arquitetura daquilo que Pedro Ludovico chamou 

 

Porém, antes de analisarmos, no referido relatório, o modo pelo qual Ludovico 

expõe e articula seu pensamento conceitual a respeito de metrópole e Estado, 

importa percebermos que a esfera na qual esses conceitos estão disponíveis 

buscaremos tecer as relações entre o momento do sonho e os conceitos que 

advieram do mesmo. 

 

Contexto: dos sonhos nascem conceitos 

 
Lilia Schwarcz (1993: 34) diz que o cientificismo entrara no país muito mais 

pela literatura do que pela ciência propriamente dita. Por meio da literatura, um 

determinado cientificismo difuso espalhou-se no senso comum da elite letrada. Tal 

cientificismo difuso teria ecoado diretamente a partir da adoção dos grandes 

programas de higienização e saneamento.  

Conforme mostram Veloso e Madeira (1999: 79), tais programas, num 

primeiro momento, voltaram-se para criar uma imagem de progresso e 

                                                                                                                                                   
para servir de centro administrativo da Província e depois do Estado, foram várias vezes repetidas 
durante o século XIX, por alguns Presidentes [Miguel de Lino Morais (1830); Couto Magalhães 
(1863); Rodolfo Gustavo da Paixão (1891)]. Couto Magalhães foi quem proclamou com mais vigor a 
necessidade da mudança da Capital. Escreveu em seu livro Viagem ao Araguaia
insalubridade, não conheço, entre todos os lugares por onde tenho viajado (e não são poucos), um 
onde se reúnam tantas moléstias graves. Quase se pode assegurar que não existe aqui um homem 
são... Quanto às condições comerciais... Os meios de transportes são imperfeitos, a situação da 
cidade, encravada entre serras, faz com que sejam péssimas e de difícil trânsito as estradas que aqui 
chegam. Em uma palavra... Goiás não só não reúne as condições necessárias para uma capital, 

 

legisladores goianos que, no texto constitucional  no anteprojeto em 1891, ou nas reformas de 1898 
e 1918 -

da no contrato 
firmado entre o Estado e a Empresa de Força e Luz da capital, que se expressava, na cláusula 35ª: 

serviço de iluminação e força elétrica, c
(...) Filha dos anos 30, mas pensada numa lenta gestação de idéias dos séculos XVIII e XIX, a 

1997: 198; 200). 
Palacin (1976: 14; 15) observa, ainda, alguns aspectos contextuais que alimentavam a possibilidade 
da mudança: a mudança da capital de Sergipe em 1855 [de São Cristóvão para Aracaju]; a mudança 
da capital de Minas Gerais em 1897 [de Vila Rica para Belo Horizonte]; o aumento populacional dos 
municípios goianos e a diminuição populacional da capital  

 



 

modernidade15. Algo que se mostrou como atrativo para os investimentos 

estrangeiros no país. Somente num segundo momento é que os citados programas 

se voltaram ao interior do Brasil - 

médica. 

 Em seu livro de memórias, Pedro Ludovico cita, pelo menos, quatro ex-

professores do curso de medicina16. Dois desses ex-professores (Miguel Couto e 

Miguel Pereira) foram os principais responsáveis em dar voz aos resultados das 

expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz17. As mesmas iniciaram as 

no país18

1996).  

O que importa salientar é que, nesse contexto, o empirismo dos médicos que 

empreenderam a campanha do saneamento rural serviu de base para Ludovico 

forjar o seu pensamento conceitual. Conseqüência disso é que, conforme veremos 

na análise do relatório a Vargas (1930-1933), Ludovico pôde transmutar a sua 

                                                
15 Conforme consta

destruiu a forma urbana medieval (e colonial, no caso do Brasil). É o urbanismo de Versalhes, de 
Washington, de Haussman e de Pereira Passos. Alguns autores denominam este período como Belle 
Époque, cujos marcos são a Exposição Universal de Paris, em 1900 e a Primeira Guerra. Período 
que trouxe a expectativa por um mundo civilizado, no qual os problemas da humanidade seriam 
cientificamente redimidos. No Rio de Janeiro, a década de 1890 assistiu às primeiras investidas das 
autoridades sanitárias contra os cortiços das freguesias centrais. A partir de 1904, contudo, assistiu-
se o desalojamento de cerca de 13.000 pessoas para a implantação dos planos de Pereira Passos. 
As ruas estreitas do porto deram lugar a um largo bulevar, o canal do Mangue foi prolongado e 
retificado, três grandes vias de comunicação foram abertas  as avenidas Francisco Bicalho, 
Rodrigues Alves e Central, Hoje Rio Branco. Muitas outras vias foram abertas e alargadas. O espaço 
arquitetônico foi renovado e diversos melhoramentos ocorreram nos transportes, na eletrificação da 
cidade e nas reformas para dizimar as epidemias. Pedro Ludovico constata esse período de 

avenida Rio Branco, realizando-se o desejo inquebrantável do Prefeito Passos, que tudo arrostou 
para modernizar a sua cidade. As avenidas Getúlio Vargas, Brasil e outras foram obras posteriores. 
(...) O Teatro Municipal, a Biblioteca Municipal, o Clube Naval, o Clube Militar, a Escola de Belas 
Artes, alguns cinemas, o Hotel Palace, eram os principais prédios que embelezavam a Avenida Rio 

 
16 Leitão da Cunha; Paes Leme; Miguel Couto e Miguel Pereira. 
17 Essas expedições ocorriam desde o início do século XX; conforme mostram Lima e Hochman 
(1996) em pesquisa sobre a atuação da elite médica que percorreu os sertões brasileiros. Os seus 
resultados consolidaram um posicionamento político dos médicos: as doenças eram o problema 
crucial para a construção da nacionalidade. 
18 Em 1912, após a Viagem Científica pelo Norte da Bahia, Sudoeste de Pernambuco, Sul do Pará e 
de Norte a Sul de Goiás, a Liga Pró-Saneamento passou a empreender a campanha pelo 
saneamento do Brasil. A partir desta viagem, a elite médica passou a retratar o Brasil como um país 
enfermo, afirmando que, especialmente os sertões, precisavam ser reconstruídos já que eram 
completamente dominados pelas doenças. 



 

bricolagem de sonhos em planos a serem executados. Na base dessa transmutação 

está a prática empírica, própria dos médicos. O que, na época, arvora- lhes autorizar 

o discurso científico e positivista, bem como atribuir a si próprios a primazia do 
19. 

Nesse sentido, é importante perceber, em Pedro Ludovico, uma escala que 

vai do abandono da clínica médica a uma adesão radical ao higienismo que intervém 

nos espaços urbano e rural. É importante perceber que nessa escala de adesão está 

embutida, tanto, num sentido mais amplo, a busca pela identificação com um 

cientificismo difuso, quanto, num sentido mais estrito, a identificação com os 

nação. 

Apropriando-se da cientificidade, Ludovico procurou a legitimidade necessária 

para discutir e apontar os impasses e as perspectivas que se apresentavam em 

Goiás. A partir do mo

 

Do mesmo modo que o empirismo alinha-se à formulação de conceitos, as 

realizações alinham-se aos desejos e aos sonhos.  A atividade intelectual do 

homem político. Não é à toa que Pedro Ludovico, o representante de Vargas em 

Goiás desde 1930 até 1945, vai também ocupar a cadeira nº 1, tanto da Academia 

Goiana de Letras quanto do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, bem como 

será conhecido como o maior incentivador de uma plêiade de novos intelectuais 

goianos20. 

É bom lembrar que, desde a atuação de Carlos Chagas e Oswaldo Cruz, uma 

elite médica se formou no país com vistas não apenas a abrir espaço profissional, 
                                                
19 

 
20 A revista Oeste, criada em 1942 durante o Estado Novo, foi o principal veículo de propaganda do 
governo de Pedro Ludovico. Constituída predominantemente por jovens intelectuais da época, serviu 
também para a publicação de contos, poemas, perfis de intelectuais e de políticos, artigos de 
escritores goianos e de outros estados, bem como vários ensaios sobre a realidade goiana. 
Predominou a reverência ao Estado Novo e às personalidades de Getúlio Vargas e Pedro Ludovico 
Teixeira (seguindo um modelo já estabelecido pela Revista Cultura Política do Rio de janeiro). O 
Primeiro número da Revista, apontado na capa como o de homenagem a Goiânia, apresenta-se 

-se necessário que a mocidade goiana 
retribuísse a Pedro Ludovico Teixeira, autor da grande obra do período, que era Goiânia.  Assim, 
fazia-
mesmos caberia a tarefa de interpretar verdadeiramente Goiás, visto que, até então, monopólio de 
anti
questão (REVISTA OESTE, 2001:15).  



 

e bacharéis21. Juntamente com o subjetivismo de uma civilização romântica, a 

retórica dos bacharéis passa a ser reconfigurada pela retórica cientifica22. A nova 

retórica cientificista23 rompe com o romantismo subjetivista, lírico e idealizado, 

reafirmando, contudo, o modelo civilizacional europeu.  

Inaugurada no último quartel do século XIX, essa nova retórica científica é 

desenvolvida pelo viés positivista durante a república. Atuando contra o beletrismo 

artificial, cresce o status do médico e do engenheiro, que atribui, à ciência, 

especialmente à medicina, o papel chave de uma nova organização nacional (LIMA 

E HOCHMAN, 1996). A crítica à Carta Constitucional de 1891, no que se refere à 

estrita autonomia estadual e municipal no campo da saúde, torna-se o principal viés 

político para a implementação de um saneamento rural e, a partir daí, o saneamento 

do Brasil. 

Nesse contexto, observam Lima e Hochman (1996: 32), a elite médica 

conquista, cada vez mais, espaço político. Até o personagem Jeca Tatu, inicialmente 

condenado por sua insuportável preguiça, passa a acreditar na ciência médica e a 

seguir as suas prescrições24. Em contraste com o discurso romântico predominante 

no século XIX, no qual o campo e os sertões são lugares propícios à vida saudável, 

a elite médica firma o seu discurso no empirismo. São os dados empíricos coletados 

pelos médicos que operam fundamentalmente a d

oposição a um Brasil de gabinete. 

                                                
21 A importância dos bacharéis se afirmou como continuidade da prática da oratória jesuítica na 
Colônia. Perdurou durante todo o processo civilizatório a que o país fora submetido no século XIX. Os 
bacharéis foram praticamente os responsáveis pela criação de toda uma rede de instituições, bem 
como pelo surgimento de uma organização burocrática mais complexa, além da introdução do gosto 
cosmopolita. Os dois primeiros cursos de nível superior foram os cursos de Direito, nas Faculdades 
de São Paulo e Olinda, em 1827. Sobre esse assunto, ver: Schwarcz (1993); Veloso e Madeira 
(1999) e Castro (1995).  
22 O epicentro de formulação da retórica científica é identificado em instituições como a Escola 
Politécnica e a Academia Militar do Rio de Janeiro, e ainda nas Escolas de Medicina da Bahia e do 
Rio de Janeiro. 
23 A noção de cientificismo utilizada neste trabalho está relacionada à concepção exposta por 
Schwarcz (1993) e Veloso e Madeira (1999), segundo a qual se trata da confiança na capacidade 
ilimitada de as ciências resolverem todas as questões e problemas que se põem ao homem. 
24 de uma parábola dirigida às crianças. 
O antigo caipira passou a competir com seu vizinho italiano e rapidamente o ultrapassou. Mais do que 
isso: o Jeca modernizou sua propriedade, introduziu novas lavouras e tecnologia e aprendeu a falar 
inglês. Ao fim da história, um ensinamento moral: Jeca Tatu transformara-se não apenas num homem 
rico, mas num incansável educador sanitário que transmitia a seus empregados todos os 
conhecimentos que aprendera. Morreu muito idoso, sem glórias, mas consciente de que havia 
c  



 

Desse modo, o empirismo cientificista passa a ser a pedra de toque utilizada 

abandonada e entregue a doenças tornou-se o eixo conceitual a partir do qual Pedro 

do sertão goiano, Pedro Ludovico reforça a sua base empírica e embasa o 

desenvolvimento de seus conceitos. Como dizem Lima e Hochman (1996: 37), o 

movimento pela reforma na saúde deixou um legado institucional que foi pouco 

alterado nas duas décadas seguintes (anos de 1930 e 1940). 

Para além do tratamento sobre o surgir das considerações conceituais nessa 

época de planejamento, tento figurar a seguir os aspectos do Relatório de Pedro 

Ludovico a Vargas, de modo a ilustrar como os conceitos utilizados se dispõe nesse 

documento. 

 

Relatório de Pedro Ludovico a Getúlio Vargas (1930-1933) 

 

encontra-se mesmo na introdução do Relatório e está presente em todos os pontos 

que o compõem. 
 

As formidáveis reservas naturais de que Goiaz é dotado dão a quem 

o dirige a esperança de, dentro de tempo não muito remoto, ver este 

Estado situado economicamente entre os primeiros do Brasil. 

Quatro administrações honestas e realizadoras o farão caminhar 

vertiginosamente na senda de um futuro promissor. 

Esta dádiva generosa, com que Deus nos brindou, precisa de 

obreiros diligentes que a movimentem para as suas brilhantes 

finalidades. 

Modesto embora, seremos um deles, desejoso de impulsionar esta 

vasta unidade federativa na rota de suas alevantadas conquistas 

(sic) (TEIXEIRA, 1933: 15). 
 

Conforme é possível identificar no decorrer de todo o documento, Ludovico 

faz uma diagnose geral e apresenta soluções aos problemas identificados. O 

primeiro ponto abordado é sobre como se apresentava o quadro geral da educação 



 

em Goiás. Em seguida, há um histórico sobre as tentativas dos governos de utilizar 

a navegação fluvial como um meio para o desenvolvimento econômico. Na 

seqüência, são apresentadas as tentativas de colonização que haviam ocorrido até 

então25. O quarto ponto abordado26 é ainda mais enfático no que se refere à questão 

nacionalista, e nisso reside grande parte da consistência dos conceitos e dos 

argumentos expostos. 
 

Não talvez por sentimentalismo, pela compaixão que a miséria física 

generalizada dos nossos patrícios sertanejos possa inspirar ao 

homem de governo, mas por previdência nacional, até por calculo, 

devem os dirigentes do país preocupar-se longamente com as 

condições de vida e o estado sanitário das nossas massas rurais 

(sic). 

De que nos valerão de que nos valem as inesgotáveis reservas 

naturais que temos espalhadas por todo o território brasileiro e cuja 

posse só tem servido até hoje para estimular as expansões de um 

nacionalismo ingênuo e contemplativo, se o elemento humano, o 

fator-homem, que poderia transformá-las em utilidades práticas, em 

riquezas circulantes, tem existência precária, mais vegetativa do que 

consciente, permanece improdutivo, endemiado, depreciado pela 

incapacidade física? (sic) (Ibid: 62). 

 

Como se vê acima, um dos problemas identificados justifica em si mesmo a 

utilização do empirismo médico: a posse das reservas naturais só tinha servido, até 

 

O problema a ser resolvido era o fato de que as reservas naturais teriam 

a, 

depreciada pela incapacidade física e pela miséria generalizada dos sertanejos. 

Portanto, consoante com o discurso e o projeto de poder da elite médica que 

vislumbrou o saneamento do Brasil, Ludovico vê, no combate aos males que 

corroem os sertanejos, a conservação da nacionalidade brasileira: 

 

                                                
25 Refiro-me aos seguintes capítulos do documento: Cap. I - Educação; Cap. II - Navegação fluvial; 
Cap. III  Colonização. 
26 Refiro-me ao capítulo IV do documento, que trata do serviço sanitário. 



 

O combate organizado, sistemático e intensivo a esses males  a 

opilação, a malaria, a sífilis, a lepra e outros  é, pois, reclamado 

pelo próprio instinto de conservação da nacionalidade brasileira 

(Ibid). 

 

A conservação da nacionalidade se relaciona com a erradicação dos 

problemas da região. A relação região/nação é a pedra de toque vislumbrada pela 

elite médica: as riquezas locais como a principal dádiva a ser oferecida e os serviços 

da união como a reciprocidade esperada. A nacionalização dos problemas, portanto, 

embute o desenho da unidade federativa, já que as rendas estaduais não permitem 

resolvê-los: 
 

O problema da saúde publica é tipicamente nacional. Só o Governo 

Federal, já pelos seus recursos materiais, já pelo seu prestigio, 

poderá resolve-lo, impondo, é claro, a cada Estado, uma 

contribuição proporcional às suas rendas (sic) 

(...) A completa assistência sanitária aos goianos, mormente aos 

habitantes das zonas rurais, repetimos, constituiria para nós o mais 

ambicionado padrão de glória da atual administração, se lhe fosse 

possível realiza-la. Mas, como já dissemos e é sabido, as rendas 

estaduais não o permitem (TEIXEIRA, 1933: 63). 

 

numéric

de conhecimento estava faltando porque o Estado não tinha, ainda, um 

departamento de estatística: 
 

Importava a falta de uma repartição eficiente de estatística, em 

condições de verificar, recolher e elaborar os fatos, bem como as 

suas relações, cujo conhecimento numérico real é de tamanho para 

a vida e progresso do Estado (Ibid: 77). 

 

 

no que se refere ao modo c

quanto no que se refere à elaboração de seu pensamento conceitual. Afinal, no 



 

referido relatório, Ludovico não está simplesmente delineando um retrato do Estado. 

Ele está, também, constituindo uma imagem de si, pois, à semelhança da elite 

médica com que estudou e conviveu no Rio de Janeiro, vai constituir, por meio de 

sua própria lavra, a sua versão local do pensamento conceitual.  

É desse modo que Ludovico vai oficializar a passagem do bricoleur para o 

co

 

Continua Ludovico, quant

 
 

Hoje os poderes públicos conhecem de maneira real, objetiva e 

oportuna; (...) sem o concurso do qual jamais o administrador  e o 

legislador conscientes poderão ter certeza de que as soluções 

encontradas para os problemas econômicos, sociais e 

administrativos, embora lhes pareça acertadas, sejam realmente as 

melhores, as preferíveis.  

 (...) Os diversos quadros e numerosas informações numéricas que 

ilustram o presente relatório representam parte dos primeiros 

trabalhos levantados pelo novo Departamento. 

(...) Compreendi que o governo quer o parecer da repartição de 

estatística porque deseja conhecer, atravez (sic) do depoimento 

imparcial dos algarismos. (...) sem o concurso do qual jamais o 

administrador  e o legislador conscientes poderão ter certeza de que 

as soluções encontradas para os problemas econômicos, sociais e 

administrativos, embora lhes pareça acertadas, sejam realmente as 

melhores, as preferíveis (TEIXEIRA, 1973: 77; 96). 

 

Como se vê, é o desenvolvimento do pensamento conceitual que conduz o 

Estado para as melhores soluções, as preferíveis.  

O interventor do governo de Vargas desenvolve ainda três pontos no 

relatório27, antes de entrar no capítulo Cap. IX - Mudança da capital. Nesses três 

                                                
27 Refiro-me aos seguintes capítulos do documento: Cap. VI - Força pública; Cap. VII - Força e luz da 
capital; Cap. VIII  Justiça. 



 

reformador, mas, sobretudo, moralizante.  

relatório. Posteriormente, o termo foi incorporado pela historiografia goiana28. 

Importa, porém observar, para o âmbito do presente trabalho, já que o relatório 

                                                
28 Este termo, originariamente cunhado por Pedro Ludovico, paulatinamente foi incorporado pelos 
intelectuais mudancistas e, posteriormente, pela historiografia goiana. O primeiro mudancista a fazer 
uso do termo foi Venerando de Freitas Borges, talvez o maior intérprete de Ludovico nos anos iniciais 
de Goiânia, que teve, como prêmio, a sua nomeação ao cargo de prefeito da nova cidade, em 1935. 
O referido prêmio veio em novembro de 1935, sendo que, no decorrer de todo o ano, Borges fez, por 

impulsionado tão-somente pelo idealismo  79). A partir de Borges 
idealismo passou a ser compreendido tanto como motivação para a luta quanto, na acepção da idéia 

 nome tutelar  das etéreas regiões vela, 
norteando os destinos gloriosos deste grande Estado, encorajando, incentivando a realização da idéia 
de que foi um dos precursores. As idéias, assim como as pevides [semente de vários frutos 
carnosos], germinam, desenvolvem-se, sempre que encontram condições favoráveis. Depois... 
crescem, enraízam-se, firmam-se no seio da coletividade, resistindo aos cataclismas mais violentos, 
neutralizando as forças deletéreas. Lançada há muitos anos, a idéia da transferência (...) aí está 
dominante e imacescível (sic um ideal, que é escravo das suas 

 
 

O termo passou a ter maior notoriedade após a publicação do livro Como nasceu Goiânia, por 
a idéia. (...) Conquanto não tenha 

encontrado quem a perfilhasse com animo de torná-la realidade, ela surgia a revezes, nítida e viva, 
 

No livro A luta na epopéia de Goiânia, publicado em 1942 por Geraldo Teixeira Álvares, 
focaliza-se aspectos técnicos da construção de Goiânia, advertindo de antemão que não se ocupou 
da evolução histórica da idéia [grifo meu] da mudança da Capital (ÁLVARES, 1942: 5). 

No livro Goiânia: a metrópole do oeste, cuja primeira edição é de 1947, Castro Costa diz, no 
capítulo Pedro Ludovico e a idéia da mudança: 

 
Posteriormente a isso, várias monografias e publicações do IBGE, jornais e publicações do 

Estado de Goiás empregam o termo idéia da mudança, tal como é possível observar na compilação 
Goiânia documentada, 
tornando uma realidade a idéia só se concretizou em 1932, quando o Interventor Pedro Ludovico 

 
Até 1971, ano em que foi criado o curso de História vinculado ao Instituto de Ciências Humanas 

e Letras da UFG, não é possível falarmos em historiografia Goiana nos moldes acadêmicos. 

da idéia apresentou-se inesperadamente em festividade celebrada em Bomfim (Silvânia). (...) A idéia 
estava lançada de 
mudança da capital esteve presente desde os descaminhos do ouro; (...) e uma antiga idéia, a 

mitos, idéias e conceitos, incorporados por grupos dominantes da sociedade de Goiás, 
permaneceram sedimentados na visão de mundo, transmitida de geração em geração, desde o 

aterializou a idéia da 
transferência foi o Decreto-
Ludovico prosseguiu com sua idéia de edificar a nova capital, pois ele não necessitava, segundo 

 



 

 mas é 

intencional.  

Explicando quando o Estado pode e quando deve intervir29, o relator expõe 

que inverter a ordem natural das coisas, ou seja, sobrepor às causas dos grupos 

isolados as da grande coletividade é instituir a própria razão de ser do Estado. Este 

é o ponto de inflexão, no relatório, a partir do qual o interventor vai dizer que não 

 

A generalização da lógica é associada ao interesse comum. Diz o interventor 

que, ao invés de aplicar recursos na remodelação da velha cidade, seria preferível 

-los na construção de uma capital nova, que seja a verdadeira metrópole do 

 

verdades, feitas de conceitos que identificam e retratam com precisão flagrante 

(Ibid.: 112), teriam encontrado, na transformação proporcionada pelo Governo 

(Ibid: 122). 

É possível perceber que, no capítulo IX,  Mudança da capital  o 

constituir a abstração lógica consistindo-a num teste de falseabilidade. Assim, fica 

claro, diante dos termos utilizados pelo interventor, que, diante das suas concepções 

do que seria um verdadeiro Estado, a velha Goiás passava a se configurar como 

uma falsa capital. Portanto, o verdadeiro ficaria estabelecido a partir do seu par 

oposto, o falso. E a construção da verdadeira realidade, pela concepção do novo, e 

não pela remodelação do velho. 

Tomando a construção de Belo Horizonte como comprovação do argumento 

exposto, o relator fala em 

dos poderes públicos estaduais para local bem escolhido, que possibilite a formação 

 

                                                
29 
os tributos da sua população inteira, cumpre-lhe de preferência auscultar e satisfazer a grande 

(TEIXEIRA, 1933: 116). 



 

ponto do Estado devido à decadência da mineração de ouro não era nova. A 

novidade, assim, não era a idéia da mudança em si, mas a sua ressignificação por 

meio de uma conjunção de fatores que, em última análise, propunham-

 117).  

Ludovico cita o livro Viagem ao Araguaia, de Couto de Magalhães, utilizando 

atender uma capital: condições higiênicas; condições comerciais; condições 

administrativas. Para Couto de Magalhães, uma capital deveria apresentar facilidade 

lugar que não é ligado à província, como aco sic). (Ibid: 118-119). 

Para Ludovico, tanto Rodolfo Augusto da Paixão quanto Couto de Magalhães 

imparcialidade e isenção, (...) cujos conceitos ainda hoje guardam, em 

poderia pensar na defesa da mudança da capital como aproveitamento de idéias e 

focalizasse a questão, chegaria a essa mesma conclusão. Desde que a partir de 

 

Com isso, Ludovico associa a idéia de mudança da capital aos destinos 

sic) (Ibid:104). Em seu 

relatório, Ludovico se identifica não apenas no cargo de interventor, mas também 

como investigador, observador, analista e estudioso dos problemas e suas causas, 

e, baseando-se nesses princípios, apresenta soluções cabais. A resolução da 

mudança da capital, por exemplo, é apresentada como um equacionamento para 

diversas variáveis: 
 

Pondo-nos em contato permanente, diário e intensivo, com as 

necessidades de Goiaz, estudando-as nas suas fontes, perquerindo, 

observando, analisando detidamente as causas que tem 

impossibilitado o desenvolvimento econômico de um Estado rico de 

reservas naturais como este, chegamos a convicção, já agora 

cimentada por mais de 30 meses de governo e investigações, de 



 

que a mudança da capital não é apenas um problema na vida de 

Goiaz. É Também a chave, o começo de solução de todos os 

demais problemas (Ibid: 121). 

 

A grande solução para todos os problemas, a chave, o começo de toda a 

 
 

Mudando a sede do Governo para um local que reúna os requisitos 

de cuja ausência absoluta se ressente a cidade de Goiaz, teremos 

andado meio caminho na direção da grandeza desta maravilhosa 

unidade central. 

Uma capital acessível, que irradie progresso e marche na 

vanguarda, coordenando a vida política e estimulando a econômica, 

ligada a maioria dos municípios por uma rede rodoviária planificada 

(Ibid: 121). 

 

Essa unidade central, acessível a todos os municípios, seria um órgão para 

reivindicar recursos e um lugar de destaque na Federação. Para Ludovico, a 

explicação de que tudo estava ainda por fazer no Estado de Goiás se deve tanto à 

ausência de centralidade da velha capital quanto à sua incapacidade de impulsionar 

o progresso. Questiona-se o interventor: 

 
Como poderia dirigir e acionar o desenvolvimento do colossal 

território goiano uma cidade como Goiaz, isolada, trancada pela 

tradição e pelas próprias condições topográficas ao progresso, e 

que em meio século não dá um passo para a frente, não se mexe, 

não se remoça, não resolve um só dos seus problemas? (sic. (Ibid: 

122). 

 

Neste ponto, Ludovico remete a dois propulsores, interligados, do 

recursos naturais e as características que a nova capital deveria ter, diametralmente 

opostas à velha capital: acessibilidade; irradiação; marcha na vanguarda; 

coordenação da vida política; estímulo econômico; planificação rodoviária (Ibid: 121). 



 

Essas características demonstram-se parelhas ao que Ludovico chama de 

Essa idéia de revolução, contraposta à idéia de inércia com a qual caracteriza a 

impulsio

 

para afirmar que o Estado de Goiás ainda estava por ser feito: 

 

O exame retrospectivo da vida administrativa goiana de 1878 para 

cá, se feito com imparcialidade, engendra conclusões dolorosas. 

Tudo vazio, pequenino, rotina, burocracia. O espírito do observador 

não encontra, nesse longo período, sequer um surto de iniciativas 

ou de realizações, em que se possa deter. (...) E assim fica 

explicada a causa por que no Estado de Goiaz ainda está tudo por 

fazer, infelizmente (Ibid: 123). 

 

A exposição sobre a escolha do local, a partir de onde tudo seria feito em 

Goiás, é especialmente dedicada a mostrar que a generalidade do discurso de 

sanitarização do Brasil cede espaço à especialidade técnica dos engenheiros. 

Diz Ludovico:  

 
Não obstante o claro entendimento de todos os membros da 

comissão30, julgou o Governo que seria de boa política submeter a 

escolha, à apreciação de técnicos em matéria de urbanismo, pelo 

que convidou os drs. Armando Augusto de Godói, urbanista 

conhecido em todo o Brasil, Benedito Neto de Velasco, engenheiro-

civil e construtor do Distrito Federal e Américo de Carvalho Ramos, 

                                                
30 
senhores D. Emanuel Gomes de Oliveira, arcebispo de Goiaz, Cel Pireneus de Sousa, 
conceituadíssimo oficial do Exército, comandante do 6º Batalhão de Caçadores, de Ipameri, dr. 
Laudelino Gomes, médico, diretor geral do Serviço Sanitário do Estado, sr. Antonio Augusto de 
Santana, comerciante estabelecido nesta capital, dr, Jerônimo Curado Fleuri, engenheiro-eletricista e 

1933: 123-124)].  



 

engenheiro, detentor de diversos cursos de aperfeiçoamento e 

especialização, realizado no estrangeiro (TEIXEIRA, 1973: 124). 
 

Visando, sobretudo, construir conceitos abstratos, importava, naquele 

momento, muito mais enfatizar a homogeneidade do conhecimento técnico do que a 

heterogeneidade da atuação política.  

 

ou seja, constituído na linguagem técnica dos engenheiros, acima citados, e do 

médico Laudelino Gomes, esse conhecimento precisava ser corroborado por uma 

Ludovico chama a atenção a três aspectos desse processo de consagração; a 

dotados de larga autoridade no assunto, aplaudiram com entusiasmo, a uma voz, a 

escolha da comissão, homologando-a sem restrições  

Porém, ênfase maior é dada à autoridade específica de Armando de Godói no 

campo do urbanismo. Referenciando-se em Godói, Ludovico vai incorporar ao 

da urbanística. Baseando-se no exemplo concreto de diversas cidades, além de 

Belo Horizonte, Godói afirma que a centralidade de uma cidade moderna é capaz de 

transformar toda uma região31. Com esse respaldo técnico, bem como o político de 

udovico vai dizer que o governo não precisaria 

construir uma cidade inteira; bastaria apenas iniciar as suas obras. 

 

O governo de Goiaz não vai construir uma capital, como pensam 

alguns. Vai fundar, isto sim, uma cidade nova e construir nela seis 

ou sete prédios destinados a instalação dos poderes públicos e 

sessenta, aproximadamente, destinados aos seus funcionários e a 

custa destes (TEIXEIRA, 1933: 128). 

 

Baseando-se no respaldo técnico de Armando de Godói, Ludovico 

convenceu-se de que caberia a ele o trabalho de fundar a nova capital, ou seja, de 

                                                
31 ry, nos Estados Unidos, com menos de trinta anos, não obstante 
ficarem relativamente pouco afastadas de grandes centros são hoje campos de uma considerável 

apud TEIXEIRA, 1933: 129). 



 

modelo, e Pedro Ludovico o cita: 

 
Belo horizonte (sic), não obstante haver surgido em pleno sertão, 

atraiu vultuosos capitais, inúmeras industrias e é hoje um grande 

centro comercial e de cultura, sendo de notar que a antiga capital 

mineira, Ouro Preto, continua a viver como outrora, tendo mesmo se 

expandido algo, não havendo regredido como se supunha (Ibid). 

 

Como se sabe, Belo Horizonte foi construída a partir de um projeto 

urbanístico32. Ludovico não cita, em seu relatório, o projeto urbanístico de Atílio 

Correia Lima para a nova capital de Goiás, isso ele fará no relatório de 1939. O que 
33

escolhida; a demarcação das áreas destinadas aos edifícios públicos; 

regulamentação do plano de edificações e das regras arquitetônicas e higiênicas; 

abrir concorrência para a construção; resguardar Goiás da decadência; moradia 

para operários34; desapropriações; prazo para a transferência definitiva; instalações 

provisórias em Campinas; financiamento (Ibid:131). 

Disso denota-se que praticamente toda a construção conceitual expressa no 

Sobretudo o discurso técnico e o consenso científico corroboram para tal fim. 

Contudo, é importante não perder de vista que cada ponto abordado no relatório visa 

 

Em várias fontes da época, como livros e jornais, acentuaram-se as políticas 

de mudança35. Posteriormente, diversos outros autores e fontes vieram a enfatizar 

                                                
32 Ver Magalhães e Andrade, 1989; Guimarães, 1993; Bahia, 2007; Salgueiro, 1997 e 2001.  
33 Decreto nº 3.359 de 18 de maio de 1933. 
34 Artigo 4º - A Prefeitura da nova cidade construirá em zona para esse fim demarcada, prédios em 
condições higiênicas e de aluguel barato para os operários (TEIXEIRA, 1933:131). 
35 
de querer escrever a história da mudança da Capital. Outros a escreverão ampla e completa. O 
presente trabalho, um subsídio aos historiadores, é apenas a concatenação de alguns documentos 
reveladores daquela época histórica. Procurei demonstrar, embora com natural timidez, a luta surda, 
nos bastidores e fora deles, na qual a intriga, a mistificação e o interesse individualista, às vezes 

Botafogo, compreendida nas fazendas de -
município de Campinas. Afim de estudar o local escolhido e organizar o plano de construção da nova 
cidade, foi essa região visitada,a convite do dr.  Pedro Ludovico, pelo conhecido urbanista da 
prefeitura da capital federal, dr. Armando de Godói, que apresentou esclarecido e substancioso 



 

as políticas da mudança em si. A própria historiografia, segundo Oliveira (1999), 

tornou- 36  

Enquanto Ludovico empenhou-se na construção de argumentos conceituais, 

abstratos e científicos, e daí, a grande importância da participação dos engenheiros, 

isso não ocorreu na produção de outras fontes do período. Sobretudo para Monteiro 

(1938), no decorrer de 1933 até março de 1937, a principal função do trabalho dos 

engenheiros, seja na feitura dos projetos, seja na construção da cidade, foi reforçar 

a decisão política de mudar a capital.  

Com isso, não é possível afirmarmos que a atmosfera de sonho foi dissipada 

em Pedro Ludovico, ou que a conceituação pulverizou o seu pensamento bricoleur. 

É possível percebermos que, operando no nível conceitual, Ludovico tornou 

inteligível e aceitável, nacionalmente e internacionalmente, a sua idéia de 

desenvolvimento geral do Estado. No próximo relatório produzido, o de 1939, o 

Interventor dará continuidade ao seu esforço de construção de conceitos visando o 

de Monteiro (1938) que se mostra no item a seguir. 

 

A construção da mudança em Como nasceu Goiânia: uma 
bricolagem 

 
Ofélia Monteiro é, ainda hoje, a autora que incorporou de forma mais 

completa a divulgação do processo de mudança da capital de Goiás. O livro Como 

nasceu Goiânia, publicado em 1938 pela Empresa Gráfica da Revista dos 

                                                                                                                                                   
relatório. Foi ótima a impressão que ele levou da zona escolhida. Segundo os planos do dr. Pedro 
Ludovico, a mudança da capital para a nova cidade só se fará daqui a um ano,  
36 
Goiânia; (...) de modo geral, não questionam o pressuposto mudancista. (...) Assim como os 
mudancistas, a concepção historiográfica de Palacin está inserida numa vertente otimista da 
modernidade; (...) da mesma forma que os mudancistas, Palacin reata a continuidade entre o 
passado, presente e futuro. [Chaul] Tem a importante função de fornecer uma certa continuidade 
histórica à sua narrativa: ele também 

suas análises os argumentos mudancistas. (...) Desse modo, tanto o arquiteto, como os historiadores, 
reatam o fio de continuidade da mudança da capital na década de 30. (...) Enfim, tanto mudancistas 
como peritos modernos da História, da arquitetura e da Sociologia participam do projeto da 
modernidade, voltado para o futuro e como principal objetivo a emancipação humana, como 

-185; 186; 188). 



 

Tribunais37, teve distribuição total ou parcial da primeira edição feita pelo Serviço de 

Divulgação do Gabinete do Estado (conforme é possível observar na Figura 1). 

Posteriormente, obteve uma reedição em 197938, período em que vários livros de 

conteúdo histórico, considerados importantes para a história e a memória de Goiás, 

foram reeditados. Isso, certamente ampliou o acesso dos pesquisadores às idéias 

da autora, visto que vários exemplares da segunda edição do livro estão disponíveis 

em bibliotecas e acervos documentais de Goiânia.  

construção de conceitos com os quais pôde estabelecer-se como governante de um 

Estado moderno, para Monteiro, um sem-número de acontecimentos, pessoas e 

instituições aparecem subordinados ao que considera o acontecimento mor, a 

mudança da capital. O livro constrói a mudança ao passo que registra 

acontecimentos, transcreve opiniões e o processo de construção da nova cidade. 

É possível perceber, dentre as minúcias descritas e narradas do cotidiano da 

cidade nascente, que os acontecimentos considerados como os mais importantes 

acabam estruturando o conteúdo geral. Tais acontecimentos são: a formulação da 

idéia da mudança39  A idéia da mudança; mudança paulatina de órgãos do governo 

 Mudança provisória; assinatura do decreto da mudança da capital  Mudança 

definitiva. Todos os demais acontecimentos, aparecendo em inúmeras transcrições 

de relatórios, atas, decretos, portarias, estudos, balancetes, notícias, artigos de 

jornais, bem como descrições e narrações de sua própria lavra, estão enfeixados 

nesses três módulos, de aproximadamente 215 páginas cada.  

Após a leitura das vinte e cinco primeiras páginas de Como nasceu Goiânia, é 

possível perceber que sua autora não somente foi uma das principais intérpretes de 

Ludovico  juntamente com Venerando Borges , como foi, também, uma das 

principais divulgadoras de seu trabalho, pois, desde que o seu livro foi publicado, 
                                                
37 Revista especializada na área de Direito, em atividade desde o início da década de 1930, e ainda 
hoje ativa  ver http://www.rt.com.br/. É possível identificarmos, com Miceli (2001) que a Revista dos 

ou patrocinadas pelos próprios autores. 
Diz Miceli que esta faixa editorial detinha 24 % do mercado. Miceli cita diversas editoras dentre as 

Coelho Branco, Griguiet, Getúlio Costa, Martins), de grande porte (Saraiva, Empresa Editora 

(Companhia Editora Nacional, Civilização Brasileira e José Olímpio) (p. 149). 
38 Alguns exemplos de textos e documentos reeditados nesse período são: Revista Oeste, Revista a 
Informação Goyana, Jornal Matutina Meiapontense, entre diversos outros. 
39 Essa questão já foi comentada na nota de nº 8, porém, vale ressaltar que Monteiro a desenvolve 
em três partes: I Fase  Estudos; II Fase  Trabalhos preliminares; III Fase  Construção. 



 

passou a ser citado praticamente em todos os textos que falam sobre Goiânia40. 

Isso, certamente, tem a ver com a massa documental41 que conseguiu reunir e 

distribuir nas três partes que estruturam o livro. 

Acredito que Monteiro pode ser inserida no que Gomes (1999: 23; 123) vai 

regional, nacional). Além disso, podemos afirmar que Monteiro, buscando demarcar 

e do 

Brasil. Pois, se o futuro já não se fazia sem o passado, e este é um ato humano de 

(ibid:23). Penso ser este o contexto e a finalidade de Como nasceu Goiânia.  

Não penso como Arrais (2008: 94; 108), que vê no estilo da autora a explícita 

intenção de construir uma história universal, objetiva e garantidora de conhecimento 

positivo42. O texto de Como nasceu Goiânia nem sempre é tão bem concatenado e 

linear como pode parecer à primeira vista. Há, de fato, a estrutura linear, que divide 

o volume em três grandes blocos, como disse acima, contudo, observando-se as 

suas minúcias e detalhes, em muitos momentos, é possível até afirmarmos que trata 

de fatos não-lineares.  

Por exemplo, entre as páginas 242 e 243 da primeira edição, o engenheiro 

Eurico Viana43 apresenta, ao Interventor, um estudo sobre captação e distribuição de 

água para a cidade, assinado no dia 10 de setembro de 1935. Logo em seguida ao 

estudo de Viana, Monteiro transcreve o Decreto nº 657, de 26 de dezembro de 1935, 

que muda o nome da Avenida Dr. Pedro Ludovico para Avenida Goiaz. Ainda na 

                                                
40 Ver notas de rodapé nºs 8 e 22.  
41 -se no documento como único tipo de 
vestígio fundador da verdade factual sobre o passado, a autora o transformará em um verdadeiro 
monumento histórico; (...) essa estratégia teve certa eficácia ao tornar-se a principal matriz 
interpretativa sobre o processo de construção de Goiânia nos anos que se seguiram. É em função do 
presente e do futuro que a autora investe todo o potencial da documentação por ela criteriosamente 
selecionado e arrolado como se fosse o realmente ocorrido" (Pags. 92;103 e 118). 
42 ência orientou suas 

(ARRAIS, 2008: 108). 
43 Engenheiro civil formado na Escola de Minas de Outro Preto foi engenheiro do Estado de 1933 a 
1951. No período entre 1947 a 1951, foi prefeito de Goiânia. Depois disso, retornou para Minas 
Gerais. 



 

página 243, a autora transcreve a notícia da fundação do Automóvel Clube44, 

extraída do Correio Oficial. Vemos que nenhum acontecimento tem relação com o 

outro, e, nessa seqüência, como em várias outras, a autora não faz qualquer tipo de 

comentário ou apresentação, apenas transcreve os documentos, inserindo-os no 

bloco Mudança provisória de documentos (MONTEIRO, 1938). 

O estatuto do Automóvel Clube, assinado em 29 de agosto de 1935, antecede 

a transcrição da notícia sobre o lançamento da pedra fundamental da catedral (na 

atual praça do cruzeiro45), ocorrido no dia 28 de maio de 1935.  Na seqüência, a 

autora transcreve a notícia sobre o lançamento do concurso para escolha do nome 

da cidade, ocorrida em 5 de outubro de 1933, pelo jornal O Social. Com isso, 

Monteiro inverte, em quase dois anos, a linearidade e seqüencialidade dos fatos, 

sem explicar o porquê da inversão (Ibid.). 

Continuando a transcrição de documentos e registro de fatos, a autora 

focaliza o dia 2 de agosto de 1935 e o decreto que criou o município e a comarca da 

-lhe o nome de 

estão concatenados, pois a autora fala da organização territorial do município por 

meio do Decreto nº 327 e a Lei nº 5, ambos de 4/11/1935. Em seguida, fala da 

construção do edifício destinado ao Jardim de Infância, concluída no dia 8 de 

outubro de 1935, ao transcrever a notícia dada pelo Correio Oficial46 (Ibid: 1938: 

272-273). 

Por guardar em si uma grande coleta de documentos e fatos do cotidiano do 

período entre 1933 e 1938, Oliveira (1999: 167) afirma que Como nasceu Goiânia 

museu escrito

confere o caráter de efeméride. Prefiro pensar que Monteiro teve a intenção de falar 

da mudança da capital a partir de uma coleção de fatos, pessoas, planos, projetos e 

edificações, afinal, estão todos interligados, porém, não de forma linear. 

                                                
44O lançamento da pedra fundamental para a construção do Automóvel Clube ocorreu em 28 de abril 
de 1937. Em julho de 1943, teria seu nome rebatizado para Jóquei Clube de Goiás. Informações 
obtidas em http://www.hlagoinha.com.br/jcg.html. 
45 A própria autora comenta logo em seguida à matéria do Correio Oficial que até a data da 
organização do livro a catedral ainda não tinha sequer começado a ser construída, apesar de ter 
recebido muitas doações para isto. A catedral de Goiânia viria a ser construída na atual Avenida 
Universitária, tendo sido inaugurada na década de 1950. 
46 -nos o Snr. Dr. Superintendente da Obras da Nova Capital que o edifício destinado ao 
Jardim de Infância da nova metrópole goiana já se encontra completamente terminado. Foi este, 

-273). 



 

A meu ver, de modo diverso à linearidade de percurso de Ludovico, Monteiro 

possibilita múltiplos percursos, múltiplas leituras. Isso se dá ao adentrarmos às 

muitas minúcias e detalhes que compõe a sua coleção numerosa e diversa de 

documentos. Esses múltiplos percursos possíveis, à medida que a quantidade de 

detalhes vem à tona junto com o acontecimento principal, podem ser entendidos 

mensão da bricolagem. 

Segundo Gonçalves (2003: 

-se a dimensão da 

bricolagem na qual a relação entre os seus elementos são menos semelhantes às 

dos cientistas e mais identificadas com o trabalho do artista e do poeta. Portanto, 

Monteiro reinstaura a dimensão do pensamento bricoleur, trazendo à cena, 

novamente, a aura que envolve os fatos, uns grandiosos, outros nem sempre 

grandiloqüentes, do cotidiano. Nessa bricolagem, a autora tanto fala dos projetos, 

relatórios, contratos, do estágio das obras de engenharia e urbanismo, assim como 

de fatos pitorescos de Goiânia, como da primeira missa, da primeira biblioteca, do 

primeiro piano, do primeiro nascimento, do primeiro óbito, da primeira aterrissagem 

no aeroporto da cidade e de muitos outros fatos pioneiros. 

Monteiro também registra, com grande prodigalidade, os nomes das pessoas 

presentes aos diversos tipos de eventos, como, por exemplo, as que estavam 

presentes no momento em que Ludovico assinou os referidos Decretos: 

 
Senhoras: - D. Gercina Teixeira, Risoleta Vieira, Luiza Pereira da 

Silva, Maria Correia Sarmento. Mariana Lira, Hilda Camara, Alice 

Ferreira da Silva, Maria de Freitas. 

Senhoritas: - Hermínia de Araujo, Helena Hochstatter, Santinha 

Marques, Virginia e Angélica Vieira. 

Cavalheiros: Dr. Heitor Fleury, juiz de direito da comarca; Venerando 

de Freitas Borges, prefeito de Goiânia; cap. Benedito Albuquerque, 

dr. Aquino Calado, dr. Sólon de Almeida, dr. Eduardo de Freitas, dr. 

Alberico Cmargo, dr. José Neddermeyer, dr. Aderaldo Lira, Abel 

Gomes, Joaquim Peclat, Adelino Ferreira da Silva, Augusto 

Sarmento, João Soares de Oliveira, Pedro Arantes, João Batista 

Gonçalves, Sebastião da Costa, major Atanagildo França, Mariano 

Fernandes Fleury, Pedro Osório, João Batista Neto, Joaquim 

Barbosa da Cruz, Germano Roriz, Virgilio Artiaga, dr. José do Egito, 



 

João Roriz, Raul Naves, dr. França Gontijo, dr. Alan de Oliveira, 

Balduino de Aquino, Joaquim Siqueira, dr. Edison Mon, Vicente 

Zanarini, Antonio Lizita, Rodolfo Veloso, João Benedito, Joaquim 

Gomes, Francisco de Assis Morais, Antonio de Morais, Julio de 

Castilho, Segismundo de Araujo Melo e centenas de pessoas 

(MONTEIRO,1938: 334). 

 

Além desta listagem de pessoas, a autora dá conta de muitas outras. Mesmo 

quando tais listagens não estavam disponíveis no Correio Oficial ou em outro jornal 

da época, a autora listava os presentes aos eventos de próprio punho. Cada uma 

dessas pessoas possibilita pensar em trajetórias individuais, mas, também nos 

remete a percursos paralelos, ou mesmo cruzados. Além disso, muitas dessas 

pessoas também representavam instituições, o que pode imbricar em numerosas 

outras trajetórias. 

É preciso salientar, ademais, que as imagens compõem uma parte importante 

dessa bricolagem publicada por Monteiro. O livro inclui imagens de projetos de 

urbanismo, eventos políticos, militares e religiosos, equipes de funcionários, estágios 

em que se encontravam as construções das edificações e vias, vistas panorâmicas 

da cidade e até objetos valiosos como a caneta utilizada pelo Interventor para 

assinar os Decretos de número 560 e as Leis 52 e 53, de dezembro de 1935 47 (ver 

Fig. 2).  

No Relatório de Pedro Ludovico48, por exemplo, está muito claro que as fotos 

são utilizadas como recurso visual comprobatório, por isso, a clareza na ordem da 

colocação das fotos e a fácil associação entre texto e imagem, além da seqüência 

objetiva e clara visando o constructo conceitual. Já em Como nasceu Goiânia, as 

imagens são colocadas de modo que nem sempre é possível fazer qualquer relação 

entre elas e o texto narrado.  

As legendas das imagens não estão seqüencialmente relacionadas aos 

documentos transcritos pela autora. Com isso, freqüentemente, somos levados a  

recorrer ao índice para lembrarmos a que parte do conteúdo de Como nasceu 
                                                
47 O Decreto nº 560 (13/12/1935) determina a transferência da cidade de Goiás para Goiânia das 
Secretarias Geral e do Governo e a Casa Militar. 
48 O segundo Relatório de Pedro Ludovico a Getúlio Vargas (1939) será analisado no próximo 
subtítulo. Esse relatório, como o anterior, é pródigo em apresentar ainda tabelas contendo diversos 
dados estatísticos. A estatística, com seus quadros, gráficos e tabelas, é uma importante ciência, 
utilizada juntamente com o urbanismo e a medicina sanitarista para a consubstanciação das idéias do 
Interventor. 



 

Goiânia a imagem está relacionada. O último ciclo de transcrições de documentos 

que fecha o livro, incluindo o que se refere ao celebrado decreto49 que sacramenta a 

 

Entre outros trechos do livro, a autora transcreve um texto publicado no Jornal 

O Globo, no dia 29 de março de 1937, de Câmara Filho50, diretor do Departamento 

de Divulgação e Expansão Econômica do Estado. Nesse texto, afirma ter 

(MONTEIRO, 1938: 623: 630).  

As construções mencionadas no decreto e o panorama geral sobre o estágio 

em que se encontrava a edificação da cidade é o último selo do livro, se é que assim 

podemos chamá-lo. Publicado três dias após a assinatura do decreto nº 181651, o 

imprime em Como nasceu Goiânia desde o início do livro  cabe lembrar que estou 

me referindo à edição original, pois, na reedição do livro, tal seqüência inicial se 

encontra alterada.  

Entre a primeira capa e a dedicatória52 de Como nasceu Goiânia, vemos 

cópias reduzidas dos dois projetos originais da cidade53 (ver Fig. 4). Logo na 

seqüência, entre a dedicatória e a primeira página numerada (página 4), o que 
                                                
49  dirigiu-se a massa popular ao 
palacete do dr. Pedro Ludovico, que aguardava á porta de sua residência, cercado dos seus 

 transcrito do Jornal de Goiânia; Monteiro (1938: 611). 
50 Câmara Filho trabalhava como agrimensor até começar a trabalhar na equipe de Pedro Ludovico 
como diretor do Departamento de Divulgação e Expansão Econômica do Estado. Estudou na Escola 
de Agronomia e Pecuária de Passa Quatro. Fundou o Jornal O Popular, em 1937. 
51 já foram construídos todos os edifícios necessários ao 
regular funcionamento dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado; Considerando que, 
além destes, estarão concluídos dentro do prazo de trinta dias os destinados ao funcionamento das 
repartições da União, a que se refere a lei federal nº 181, de 10 de janeiro de 1936;Considerando que 
o governo do Estado mandou construir nesta cidade numerosos edifícios destinados á residência dos 
funcionários públicos e que, ao mesmo tempo, por iniciativa particular, muitos outros têm sido 
edificados, com a mesma finalidade; Considerando que  na cidade já existem, em pleno 
funcionamento, os serviços de iluminação e energia elétricas e, parcialmente, de canalização de água 
para o abastecimento da população l  
apud MONTEIRO, 1938: 606-607). 
52 
marido de Ofélia Monteiro ocupou o cargo de Diretor de Segurança Publica, tendo sido também 
Secretário Geral interinamente em diversas ocasiões. Em muitas situações descritas e narradas no 
livro, a autora não perde a oportunidade de citá-lo, bem como acrescentou sua foto e pequena 
biografia no final do livro, logo após imagem e biografia de Pedro Ludovico. 
53 Tanto o projeto elaborado pelo urbanista Atílio Correia Lima quanto o projeto elaborado pela equipe 
dos engenheiros Coimbra Bueno - diferentemente, na reedição, o que vemos entre a primeira capa e 
a dedicatória é a contracapa, criada exclusivamente para a reedição. 



 

vemos é a fotografia do prédio da Secretaria Geral do Estado (tendo ao fundo a 

cidade edificada (ver Fig. 5)  cujo ângulo do fotógrafo parece ter sido de cima do 

Maciel54. A seqüência entre projetos e cidade edificada e, posteriormente, o poema, 

primeiros moradores de Goiânia sentiam.  

 
Goiânia verde de amplos horizontes 

Goiânia verde dos buritizais 

Ai, quem me dera o verde de teus montes 

(...) Nesga feliz, ideal, perturbadora, 

(...) Cidade do presente e do futuro 

[Trechos do poema Goiânia, de Antonio Maciel  apud Monteiro 

(1938)]. 

 

 Essa mesma sensação vertiginosa está impressa às páginas 16 e 1755; duas 

fotografias registram o aeroporto de Goiânia (ver Fig. 6a), ao lado do texto56 no qual 
57. Há, nisso, uma 

58, o 

 

os primeiros moradores da cidade.   
                                                
54 Diferentemente, na reedição, o que vemos em seqüência nesta parte é: o poema de Antonio Maciel 
e a reprodução dos dois projetos originais. A fotografia do prédio da Secretaria Geral com a cidade 
edificada ao fundo é suprimida na reedição. Ver Figura 5b. 
55 O mesmo ocorre também às páginas 46 e 47. Ver Figura 6. 
56 

a dois elementos que representam a 
vertigem das grandes metrópoles: a máquina de voar e a grande aglomeração de pessoas que 

 
57 
atrav
(MONTEIRO, 1938: 16). 
58 Impacto perceptivo da reprodutibilidade técnica. Originalmente, Walter Benjamin vincula a 

exos que tem como epicentro a 
percepção do sujeito sobre o que o cerca. É o indivíduo moderno, no contexto dos operários nas 
fábricas, entre as multidões das grandes metrópoles (especialmente Paris), ou presenciando as 
rápidas mudanças no cenário urbano, tais como mercadorias e produtos expostos em vitrines e em 
feiras de exposição.  Sobretudo no contexto da perda da narrativa oral em relação à narrativa imposta 
pelos jornais impressos. Porém, o pano de fundo disso tudo, é possível perceber, é o impacto da 
reprodutibilidade técnica sobre o mundo naturalizado. Conforme diz Menezes (2007) sobre a 

não compreender o que se passa ao seu lado, pois as transformações são tão vertiginosas, velozes e 
brutais, que mal há tempo para acompanhá-

 



 

Com estes recursos, a autora reproduz uma sinestesia que perpassa a 

bricolagem de documentos, ao mesmo tempo em que procura dar veracidade ao 

processo da mudança. Além disso, transfere à obra propriedades de uma cidade 

moderna. Seja pelas descontinuidades entre imagem e texto, pelos múltiplos 

percursos possíveis de percorrer, pelo tom de euforia descrito em algumas ocasiões 

como celebrações por puro festejo, civismo ou civilidade, ou ainda pelas inúmeras 

impressões de velocidade e dinamismo nas realizações. 

Apesar de tantas trajetórias possíveis, nesse livro, a grande ênfase recai 

sobre o Estado como articulador de processos e decisões. Conforme diz Câmara 

Filho (apud Governador Pedro Ludovico tem sido, digamos, a 

bem da verdade, incansável no que diz respeito à realização da construção de uma 

 

Monteiro confirma e comprova, na prática, os conteúdos conceituais de 

Ludovico, quando, em diversas passagens, apresenta o Estado sempre como o 

grande articulador das realizações possíveis da nova cidade. 

 

 que viria 

a ser a metrópole de Goiaz (sic

grandiosidade dispensa comentários, a cravação do marco 

uma cidade que impressiona pelo seu conjunto arquitetô

em Minas, Goiânia dentro em breve será uma das mais 

encantadoras cidades do paiz.(...) É hoje uma metrópole onde se 

aquartela um grande exercito de homens de negocio. Onde há 

idealismo. Trabalho. Progresso. E o visitante que regressa dessa 

moderníssima capital, vem trazendo na sua alma uma imagem 

diferente, uma impressão forte como essas que são produzidas 

pelas mais belas  

 

Assim, em mais uma visada na trajetória de construções conceituais de Pedro 

Ludovico, tenciono percorrer outro dos relatórios que foi apresentado a Getúlio 

Vargas. 



 

 

Relatório de Pedro Ludovico a Getúlio Vargas (1939) 

 

O Relatório de Pedro Ludovico escrito em 1939 é nitidamente distinto do 

anterior, produzido em 1933. No primeiro, estão ausentes as fotografias e as demais 

imagens de edificações recém concluídas em Goiânia, abundantemente utilizadas 

no segundo relatório. Logo após a primeira capa (ver Fig. 7), têm-se a imagem do 

Palácio do Governo em tamanho A4 (ver Fig. 8).  As imagens estão inclusas no 

processo de comprovação da plausibilidade das premissas do argumento sobre o 

a força das conclusões59.  

O interventor também vai fazer uso de mapas e gráficos, assim como já havia 

feito no primeiro relatório, sobretudo para evidenciar que, de fato, o Estado estava 

e segundo 

Relatório, o interventor vai comprovar o que havia já afirmado no Relatório de 1933, 

ou seja, que os conceitos haviam tomado forma concreta no espaço físico. Com 

vanguarda, coordenando a vida política e estimulando a econômica, ligada à maioria 

(TEIXEIRA, 1933: 121).  

Isso explica porque, antes de qualquer texto, aparece a imagem do Palácio do 

Governo construído, assim como, por meio daquela imagem, o Interventor apresenta 

concreta. É a partir dessa prova que as outras comprovações serão mostradas, de 

modo articulado. Por exempl

eloqüência do impulso que, após 1930, se imprimiu a uma receita que, por longos 

Para a realização desse quadro econômico, foi neces

 

  

                                                
59 Segundo Matos (2009), se as premissas do argumento são consideradas plausíveis, ou seja, 
dignas de aplauso, então, a conclusão da argumentação atingirá o seu objetivo. 



 

 Devido à relação intrínseca entre o escoamento das riquezas e a abertura de 

dispensa as vias de transporte, realizando, na medida do possível, a progressão da 

rede rodoviária do Estado, a qual constitue o principal meio de circulação de suas 

 

 Em outro trecho, o Interventor mostra que foram abertas sete estradas pela 

administração direta do Estado:  

 
São as seguintes as principais rodovias construídas ou totalmente 

reconstruídas em nossa administração: Goiânia  Rio Verde, com 

288 quilômetros; Goiânia  Leopoldo de Bulhões, com 72 

quilômetros; Goiaz - Uvá, com 54 quilômetros; Trindade - Nazário, 

com 54 quilômetros; São José do Tocantins  Santana, com 90 

quilômetros; Santa Luzia  Formosa, com 132 quilômetros; Goiaz  

Leopoldina, com 180 quilômetros60 (Ibid:25) 

 

A conservação dessas estradas tornara-se atribuição dos municípios  

exceção feita às estradas do município de Goiânia: 
 

Relativamente ao problema rodoviário, o Governo elaborou 

recentemente um projeto de decreto-lei regulando a matéria atinente 

a conservação das estradas de rodagem atribuindo-a aos 

municípios, salvo quanto as três linhas tronco seguintes:  Goiânia  

Leopoldina, com 366 quilômetros, que liga a Capital do Estado ao 

Araguaia e, pela via fluvial, a Belém do Pará  Goiânia  Rio Verde, 

com 288 quilômetros, que demanda as ricas regiões do Sudoeste, 

caminho forçado para o Estado de Mato Grosso, e  Goiânia  

Leopoldo de Bulhões, com 72 quilômetros, que dá acesso a Estrada 

de Ferro Goiaz (TEIXEIRA, 1939: 25) 61. 

 

                                                
60 O Correio Oficial de 24 de abril de 1936 identifica 4 artérias tronco existentes na Capital, as quais 
não tinham plenas condições de tráfeg
quilômetros; a que segue para o rio Araguaia, com 360 quilômetros; a que se dirige para Minas, 
atravessando os municípios de Goiânia, Bela Vista, Pouso alto, Morrinhos, Buriti Alegre e Santa Rita 
do Paran apud 
MONTEIRO, 1938: 560; TEIXEIRA, 1973: 141). 
61 O município de Goiânia permaneceu sob a tutela do Estado desde a sua criação até o ano de 
1961. Veremos isso, detalhadamente, no Capítulo 3. 



 

Em colaboração com as municipalidades, o Interventor explica que em onze 

estradas foram proporcionadas assistência técnica e financeira:  

 
Colaborando com as municipalidades e proporcionando-lhes 

assistência técnica e financeira, temos concorrido para a construção 

de outras numerosas rodovias, entre as quais podemos citar: 1) 

Goiânia  Hidrolandia  Pouso Alto  Caldas Novas  Corumbaíba  

Araguari, com 300 quilômetros; 2) Goiânia  Anápolis, com 66 

quilômetros; 3) Morrinhos  Caldas Novas, com 60 quilômetros; 4) 

Rio Verde  São Simão, com 120 quilômetros; 5) Jataí  São Simão, 

com 180 quilômetros; 6) Jaraguá  Pirenópolis, com 60 quilômetros; 

7) Pirenopolis  Rio do Peixe, com 36 quilômetros; 8) Caldas Novas 

- Corumbaíba, com 60 quilômetros; 9) Corumbá  Planaltina, com 

160 quilômetros; 10) Santa Luzia  Cristalina, com 90 quilômetros; 

11) Santana  Peixe, com 666 quilômetros (Ibid:26). 

 

Além dessas onze estradas, o Estado teria construído vinte e duas pontes: 

 
Consequente a expansão das estradas foi a construção de pontes, 

das quais enumeramos: 1) sobre o rio Paranaiba, no canal de 

S.Simao. cimento armado, com vão de 120 metros lineares. 

Construída em colaboração com o Estado de Minas Gerais (ver 

Figura nº 10) sobre o rio Alegre; 3) sobre o rio Preto; 4) sobre o rio 

Turvo; 5) sobre o rio Verdinho; 6) sobre o rio Capivari; 7) sobre o rio 

Jaguari; 8) sobre o rio Salobro; 9) sobre o rio Tamanduá; 10) sobre o 

rio Dourados; 11) sobre o rio Turvo, na estrada Goiânia -Parauna; 

12) sobre o rio verdinho, na estrada de Goiaz; 13) sobre o rio Ponte 

Funda; 14) sobre o rio dos ferreiros; 15) sobre o ribeirão Porto; 16) 

sobre o rio dos Peixes; 17) sobre o rio Meia Ponte; 18) sobre o rio 

das Caldas; 19) sobre o rio dos Bois; 20) sobre o rio Saloubrinho; 

21) sobre o rio Ponte de Pedra; (...) outras estradas, em direção a 

localidades circunvizinhas, entre elas uma que se dirige a Colônia 

Santa Marta, que demandou a construção de uma ponte, com 40 

metros de vão (TEIXEIRA, 1939: 26). 

 



 

O município de Goiânia recebia tratamento diferenciado no que concerne à 

abertura e conservação de estradas não apenas porque havia sido criado há apenas 

quatro anos. Em especial, porque constituía o sistema urbano-rural central a partir 

riquezas do Estado: 
 

Com o advento de Goiânia, o Estado formou um patrimônio 

alienável, constituído de bens comerciáveis, no valor de muitos 

milhares de contos de réis.  

(...) Além de numerosos lotes de terrenos urbanos, cuja valorização 

está se operando magnificamente e de extensas e valiosas áreas, 

inclusive matas excelentes, nas zonas suburbana e rural adjacentes 

a cidade, de que é proprietário, o Estado possue o majestoso 

edifício que construiu, do Grande Hotel, cujo custo, excluindo-se o 

confortável aparelhamento de que foi dotado; (...) edificou quase 

duas centenas de casas (Ibid: 15-16). 

(...) Sua realização já é um fato concreto e o enorme potencial 

econômico do Estado, despertado nestes últimos anos, garantirá o 

seu desenvolvimento (Ibid: 28). 

 

Mota (1992: 7), analisando os contextos dos anos de 1920 e 1930, classifica 

como ufanista e conservador o pensamento que tem como base identificar as 

geográficos gerava um sentido profundo de unidade da Pátria, reforçando o 

sentimento da nacionalidade. Para Mota, esse pensamento era muito bem 

representado pelo grupo de intelectuais denominado verde-amarelo, cuja 

identificação entre nacionalismo e território era clara. Para eles, o mapa do Brasil 

devia se tornar objeto de culto cívico.  

Ao mesmo tempo em que articulada a outras riquezas, Goiânia é vista como 

a concretização da centralidade geográfica que colocará Goiás no mapa do Brasil. 

É por ser este tipo de riqueza que o assunto da concretização da cidade vai ocupar 

grande parte do relatório de 1939. Principalmente, por ter sido convenientemente 

concebida pela urbanística moderna.  

 



 

O traçado da cidade, composto dos Setores Central, Sul e Norte, 

com área total de 5.853.945 metros quadrados, tendo 3.593.938 

metros quadrados de área útil de lotes prevista para uma população 

de 50.000 almas, recomenda, pelos seus característicos, os técnicos 

brasileiros encarregados do projeto. (...) Rigorosamente norteadas 

por um plano diretor pré-estabelecido, levantam-se as edificações, 

em progressão extraordinária (TEIXEIRA, 1939: 28). 

 

Percebe-se que a linguagem técnica da urbanística moderna é utilizada no 

Relatório de modo conveniente. Tanto no que se refere ao respaldo do cientificismo, 

já acima comentado, quanto como descrição dos resultados concretos obtidos pela 

administração Estadual: 
 

O problema do zoning, de fundamental importância para as cidades, 

foi resolvido com o estabelecimento de zonas residenciais, 

administrativas, comerciais, de industria leve e pesada, de 

diversões, todas com limites perfeitamente definidos. Junto as zonas 

industriais localizam-se os bairros militar e operário e a área 

destinada a futura estação ferroviária da Estrada de Ferro Goiaz 

(Ibid: 29). 

 

O zoning ou zoneamento foi um dos elementos utilizados por Correia Lima 

para compor o projeto original da cidade62 (ver Fig. 12). Ludovico frisa tal autoria: 
63

disso, a participação de Armando de Godói no projeto do Setor Sul também é 

pelo urbanista Armando de Godói. (...) Possue características das mais modernas 

 
                                                
62 Zoneamento: Centro Administrativo; zona comercial; zona industrial; zona residencial; e zona rural. 
Os outros elementos nos quais o urbanista se baseou foram: sítio; vias públicas; praças; espaços 

, 1937: 140-146). 
63 Como se vê em 1939 Ludovico já atribuía oficialmente a autoria do Plano a Correia Lima. Porém, 
este continuou inconformado, pois os irmãos Coimbra Bueno o preteriram nas modificações que 
realizaram no projeto urbanístico, visando edificar a cidade. Ackel (1986: 180) mostra que Correia 
Lima chegou a recorrer às instâncias judiciais, saindo vitorioso na demanda. Ackel reproduz uma 
carta que Correia Lima escreveu pouco antes de vir a falecer (faleceu em acidente aéreo no ano de 

ferida firma [Coimbra Bueno Ltd.] conservou, por quase impossível desfigurar, o que 
estava projetado e executado. Entretanto, na zona sul entendeu por simples extravagância contratar 
o urbanista dr. Armando De Godói para projetar um bairro de forma inteiramente diversa do critério 

 



 

Cabe ressaltar que, apesar de Ludovico ter citado nominalmente Correia Lima 

como autor do projeto urbanístico e registrado a consultoria de Armando de Godói 
 64 

em relação aos engenheiros Abelardo e Jerônimo Coimbra Bueno, sobre os quais 

não houve reconhecimento sequer do trabalho que efetuaram como construtores, 

-  

Não resta dúvida de que, nesse relatório, o conhecimento da técnica 

urbanística ocupa o lugar de eixo articulador entre os conceitos formulados sobre o 

Estado e as realizações que se processavam. O relato do crescimento econômico 

do Estado tinha, então, uma intrínseca relação com as concepções e decisões 

acertadas dos urbanistas. Ludovico chega a dizer ser confortante verificar que 

exclusivamente nosso, representando, sem duvida, brilhante afirmação da 

capacidade realizadora da nos  

modo a cidade foi concebida e construída: quanto às condições topográficas, quanto 

ao clima, quanto à temperatura, quanto à captação de água, quanto à 

comercialização de lotes, quanto aos termos técnicos referentes ao projeto 

urbanístico: Zoning, recuos, afastamentos laterais, percentagem máxima de áreas 

edificadas sobre a superfície do terreno, ventilação, insolação, orientação dos 

prédios, quanto à ce

e com os centros produtores do Estado. 

Ludovico estava dizendo que a cidade nasce dos conceitos do abstrato ao 

concreto. As concepções e soluções técnicas endossavam o fluxo abstração/ 

concretização. Porém, já que o Relatório vai mostrar fundamentalmente que o 

que o Interventor desse mais visibilidade, citando nominalmente os engenheiros 

construtores Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno, o que não ocorreu. Preferiu 

                                                
64 Segundo Peter Burke (2000: 85), existem regras para exclusão, supressão ou repressão da 
memória. Para Michel Pollak (1989: 8), há uma fronteira entre o dizível o indizível, o confessável e o 
inconfessável. Essa fronteira separa uma memória que permanece subterrânea em detrimento da 

 o 
apagamento de memórias não resulta no esquecimento dos ressentimentos. Para Gagnebin (2004: 

celebração vazia. 
 



 

apresentar o Estado como realizador das obras e edificador de riquezas levadas a 

cabo pela mediação da técnica urbanística e construtiva, sem citá-los.  

 Para deixar estabelecido no Relatório de 1939 que dos conceitos nascera 

uma cidade e que esta era prova cabal da correção de seus argumentos em prol do 

desenvolvimento geral do Estado, Pedro Ludovico, após fixar residência em Goiânia, 

teve que se transfigurar de idealizador em administrador da construção da cidade. O 

Correio Oficial (4/12/1935), dentre outros jornais da época65, ajudou a dar contornos 

transferiu, hoje, a sua residência para Goiânia  a nova Capital, afim de administrar, 

apud MONTEIRO, 

1938: 317; TEIXEIRA, 1973: 127). 

Em suas Memórias, Ludovico diz que passou a dedicar-se pessoalmente à 

edificação de Goiânia: 

 
Tinha um sargento que era encarregado desse mister, obrigado a 

me apresentar, diariamente, relatório do que se passava em todas 

as construções. Eu próprio as visitava e queria saber do seu 

andamento. Até as latas vazias de gasolina eram guardadas, para 

controle do que se despendia no transporte (TEIXEIRA, 1973: 64-

65). 

 
 Com isso, Ludovico quis mostrar que tirar a cidade do papel não foi uma 

tarefa fácil. Visitar as obras, ver o seu andamento, até checar se as latas vazias de 

                                                
65 A Tarde (13/12/1935)  dovico, é um administrador que, esteja onde estiver, se 
considera sempre em pleno exercício; (...) graças ao gênio administrativo, ao poder realizador do sr. 
Pedro Ludovico; (...) envergadura moral e capacidade administrativa de um Pedro Ludovico ele, como 
administrador inteligente e prático; (...) digno, pois, de todos os louvores e o administrador que, como 
o atual Governador de Goiaz, sabe compreender os anseios do povo; (...) digno de aplausos é o 

Correio Oficial (24/04/1936)  dor Pedro Ludovico, vencendo dificuldades 
de toda a espécie, constróe, para a metropole de seu Estado natal, uma das mais modernas cidades 
do Brasil; (...) S. Excia percorre quase que diariamente todos os serviços de construção da 

Jornal de Goiânia (30/03/1937)  em meio à comemorações por causa do decreto nº 

administração; (...) um grande Governador e um super-administrador; (...) fecunda administração do 
sr. Governador; (...) S. Excia. não tem feito uma política á maneira hodierna, porêm uma política de 
administração, de progresso e de ordem; administração fecunda, bem dirigida e patriótica de Pedro 

Do Globo do Rio (29/03/1937)  ento constitue uma das partes mais 
(sic) (apud MONTEIRO, 1938: 322; 323; 324; 618; 619; 

623). 



 

gasolina estavam sendo guardadas! Enfim, dar formas concretas, criar um ambiente 

sinestésico tal como descrito por Ofélia Monteiro.  

projetistas e executores66. O começo da execução dos trabalhos, conforme descreve 

Monteiro (1938), foi animado, alegre e de cordialidade geral (Pág. 73). Porém, na 

medida em que a edificação da cidade foi se mostrando uma tarefa complexa, os 

ânimos se recrudesceram e as dificuldades operacionais passaram a indicar que a 

execução das obras era um trabalho, antes de tudo, administrativo. 

Conforme vimos acima, no Relatório de 1939, Ludovico cita dois urbanistas, 

Correia Lima e Godói, quando quer se referir aos projetos urbanos. Ele deixa de citar 

Coimbra Bueno, fazendo apenas uma larga generalização quando fala de projeto e 

em suas Memórias, pois Ludovico procura deixar claro que a execução dos projetos 

urbanísticos, ou seja, a edificação da cidade estava totalmente sob o seu controle67, 

inclusive as tarefas que os engenheiros Coimbra Bueno tinham a executar: 

 

                                                
66 Drama social  a
desenvolvido pelo Victor Turner para entender contextos em que personalidades mudam e as 
estruturas sociais restituem a mudança processada em nível pessoal. Ver: Turner (1975); Cavalcanti 
(2007); Mantovani e Bairrão (2004). A diferenciação entre projetistas e executores, ou seja, a 
distinção entre o fazer e o pensar, ocorre desde o Renascimento. Brunelleschi foi o primeiro a exigir 
que os projetistas saíssem da condição de construtores anônimos de edifícios para autores de 
concepções respeitáveis (ver JASMIM e CAVALCANTE, 2002). 
67 Alguns trabalhos que tratam da história de Goiânia em tal período, também minimizaram a atuação 
dos irmãos Coimbra Bueno no processo de construção da nova cidade, enfatizando os problemas em 
torno do processo de execução do plano urbanístico de Atílio Correia Lima, assim como a ganância 
dos empreiteiros. Para Unes (2001), a contratação dos irmãos Coimbra Bueno teve conseqüências 
nefastas para a cidade, pois, segundo o autor, os empreiteiros contratados modificaram o projeto já 
existente, de acordo com o seu interesse, estreitando ruas, eliminando as quadras centrais 
destinadas ao uso do comércio bem como os parques previstos por Atílio e que só foram executados 
na década de 1990 (Pág. 68-69). Para Ribeiro (2004), os irmãos Coimbra Bueno, movidos pela 
ganância especulativa que os favorecia, redirecionaram o crescimento da cidade para o sul, 
contrariando o projeto original que orientava o seu crescimento para o norte, local de melhor 
topografia e com menores declividades. Além disso, o fato de os empreiteiros terem ganhado, como 
pagamento de seu trabalho, cinco por cento em lotes e terrenos, além do pagamento em espécie 
(Unes: 2001: 68), também é visto como parte do processo de favorecimento dos irmãos, o que 
ressalta uma imagem inescrupulosa, gananciosa e antiética. Para Maciel (1996: 161), os irmãos 
Coimbra Bueno não faziam parte do ofício do urbanismo ou do planejamento urbano em sentido mais 
amplo e estavam muito mais próximos de sujeitos capitalistas interessados em participar de um bom 
negócio. Sendo assim, foram favorecidos pelas contradições da sociedade capitalista da época e 

desfavorecidas da época como os trabalhadores da construção, que, segundo a autora, além de 
serem segregados, eram vigiados e virtualmente punidos pela empresa responsável pela construção 
da cidade, administrada pelos irmãos.    



 

Tenho um programa de realização para este ano [1936], no que se 

refere a nova Capital, e quero levá-lo a efeito. Já ordenei aos 

engenheiros Coimbra Bueno, contratados para dirigirem a 

construção de Goiânia, atacar os serviços de edificação (Correio 

Oficial [24/04/1936] apud TEIXEIRA 1974: 140; MONTEIRO, 1938: 

559). 

 

Além desse episódio, em que Ludovico demonstra que os engenheiros 

Coimbra Bueno estavam executando as obras sob o seu comando, há outra 

situação que envolve mais um personagem em situação semelhante: 

 

Um engenheiro que viera do Rio de Janeiro para trabalhar em 

Goiânia não quis continuar e me declarou que o fazia por dois 

motivos: primeiro, devido ao rigor no excesso de fiscalização, a que 

não estava habituado, e, segundo, pelo seu ordenado, que era 

pequeno, obrigando-o a levar uma vida sem conforto, sem 

distrações (TEIXEIRA, 1973: 65). 

 

primeiro projeto urbanístico de Goiânia, também contratado para executá-lo  não 

poderia ser Armando Godói, pois nunca mais havia retornado a Goiás68. Além disso, 

                                                
68 Godói tinha estado em Campinas, em 1933, para avaliar o local escolhido para edificar a Capital, 
porém, nunca mais voltou a Goiânia, mesmo entre 1936 e 1937, período em que prestou consultoria 
para a firma dos irmãos Coimbra Bueno, no Rio de Janeiro. 
Nessa época, o arquiteto e urbanista ainda tinha pouca visibilidade profissional. Era conhecido 
genericamente como 
tradição militar, positivista e republicana. Desde o século XIX, os engenheiros tinham muito mais 
representatividade na elite do que os arquitetos. Além disso, a Academia Militar e, posteriormente, a 
Escola Politécnica, conforme mostra Castro (1995: 43; 80-82), tornou-
cientificismo. Conseqüentemente, desde as primeiras execuções de projetos, sejam de construções 
de ferrovias, portos, ou, até mesmo, remodelações urba
e não dos arquitetos. Havia uma formação específica em arquitetura que ocorria na Escola Nacional 
de Belas Artes (ENBA); isso só reforçava que a formação deste profissional estava relacionada às 
artes e não à construção de edifícios ou de urbanismo.  
Uzeda (2005: 35) mostra que, na passagem do século XIX para o XX, foi proposto um projeto de 
transferência do curso de arquitetura da ENBA para a Escola Politécnica. Dessa forma, esta se 
transformaria na única responsável pela formação de arquitetos. Isto acabou não acontecendo, por 
razões políticas. Uzeda mostra ainda que, mesmo na ENBA, o ensino de arquitetura era entregue a 
engenheiros. Esse quadro sofreu lentas transformações nas primeiras décadas do século XX, 
culminando na transformação radical da nova proposta curricular implementada por Lucio Costa em 
1930, quando tornou-se diretor da mencionada escola.  
Correia Lima graduou-se em arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes, portanto, sua formação 
estava muito mais calcada na estética e na composição dos elementos arquitetônicos do que 
propriamente nas ciências exatas. A sua atuação como urbanista, Correia Lima não deveu ao curso 



 

o governo contratou Correia Lima também para construir os primeiros edifícios da 

cidade69.  

Enquanto se processavam a execução do projeto urbanístico e a construção 

dos primeiros edifícios, Abelardo Coimbra Bueno propôs atuar como engenheiro-

construtor para o governo, executando o projeto arquitetônico dos Correios e 

Telégrafos: 

 
Compareceu o sr. Abelardo Coimbra Bueno, sócio gerente da firma 

Coimbra Bueno e Pena Chaves Ltd., e disse que tendo sido aceita, 

pelo Exmo. Sr, Dr. Interventor Federal, a sua proposta para 

construção do edifício dos Correios e Telégrafos da nova capital, 

vinha assinar o presente contrato (MONTEIRO, 1938: 133). 

 

No mesmo mês em que os engenheiros Coimbra Bueno assinavam o contrato 

para construir os Correios, em abril de 1935, Correia Lima rescindia o seu. Não sem 

antes denunciar que já estavam a iniciar-

com as boas regras construtivas, como sejam emprego de minerais para alicerces 

de tijolos com argila, etc70 op. cit

firma P. Antunes e Cia Ltda., a construção das obras da nova capital, passou-a o 

 

Porém, antes da ocorrência desses fatos, a firma Coimbra Bueno e Pena 

Chaves Ltda. já estava a cinco meses chefiando oficialmente a Superintendência de 

Obras; passou, portanto, a acumular duas funções públicas: a de construtores, 

substituindo Correia Lima, e de Superintendentes das Obras71. Esse acúmulo de 

funções aumento

processo de construção da cidade (Ibid: 154-155). 

                                                                                                                                                   
de graduação na ENBA, mas, inicialmente ao estágio com Alfred Agache em 1926, e à formação de 
três anos (1927 a 1930) que teve no l'Institute d'Urbanisme de l'Université de Paris [Instituto de 
Urbanismo da Universidade de Paris] - cuja tese, Avant Projec d'Aménagement et Extension de la 
Ville de Niterói, foi orientada por Henri Prost e publicada pelo IUP em 1932.  
69 O Contrato foi feito com a firma P. Antunes e Cia Ltda, da qual Atílio era o titular. 
70  10 de 
janeiro de 1935 (apud MONTEIRO, 1938: 148). 
71 - Na proposta apresentada pelo Snr. Jerônimo Coimbra Bueno, sócio-gerente da 
firma Coimbra Bueno e Pena chaves Ltd., com sede no Rio de Janeiro, para assumir pessoalmente a 
direção geral das Obras da Nova Capital: concordo com a presente prop apud 
MONTEIRO, 1938: 158). 



 

Além disso, desde que os engenheiros Coimbra Bueno assumiram a 

Superintendência de Obras, eles vinham reestudando o projeto urbanístico de 

Correia Lima. Como conseqüência, apresentaram por escrito ao Interventor o 

argumento de que, à parte do valor que tinha, o projeto de Correia Lima não havia 

industriais quer mesmo nos apud ÁLVARES, 1942: 13), o que não 

correspondia à magnitude do empreendimento.  

Ou seja, os irmãos Coimbra Bueno argumentaram que a pouca publicidade 

em torno da construção de Goiânia no Rio e em São Paulo estava ocorrendo devido 

ao insucesso de Correia Lima na forma como elaborou o projeto, sobretudo devido à 

ausência de uma equipe de engenheiros. Em vista disso, os superintendentes-

construtores propuseram ao Interventor que uma comissão de técnicosreavaliasse 

os projetos, além do Plano Diretor72. Um delegado ficaria encarregado de consultar a 

comissão de técnicos e tomar as medidas acessíveis para conseguir o máximo de 

publicidade  

(apud ÁLVARES, op. cit:13). 

Este episódio, bem como numerosos outros, está registrado no livro de 

memórias de Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno, A luta na epopéia de Goiânia: 

uma obra da engenharia nacional, escrito por Geraldo Teixeira Álvares e publicado 

em 1942. Nesse livro, os engenheiros não são apresentados como coadjuvantes, 

                                                
72 

a um só técnico por mais criterioso que seja, ou por mais cuidado que tenha, atender a todas as 
múltiplas questões que se lhe apresentam e a infinidade de detalhes que lhe reclamam a atenção, 
sem correr grande risco de deixar falhas. (...) Assim foi feito o estudo da cidade de Bello Horizonte e, 
mais recentemente, o plano do urbanista Agache, para a remodelação da cidade do Rio de Janeiro foi 
submetido ao estudo de uma comissão especialmente creada [sic] para esse fim, e, ainda no ano 
passado, debatido o plano do aero-porto do Rio de Janeiro, isto só para citar alguns exemplos 

20/03/1935  apud ALVARES, 1942: 12). (...) Os irmãos Coimbra Bueno sugerem ao Interventor os 
nomes dos seguintes engenheiros: Domingos da Silva Cunha; Armando Godói; Anhaia Melo; Jorge 
Leuzinger; Affonso Reidy; Armando Novaes e mais um engenheiro a ser indicado pelo Clube de 
Engenharia (ALVARES, 1942: 13; 14). A publicidade se destacou como política empreendida pelo 
Estado Novo. Os argumentos dos engenheiros Coimbra Bueno podem ser perfeitamente 
compreendidos como fazendo parte desse contexto histórico. Aliás, essa questão da inter-relação 
entre publicidade e construção de cidade já havia sido abordada por Armando Godói no parecer que 
apresentou a Pedro Ludovico em 1933  
habitantes. Temos a respeito um exemplo bem eloqüente na construção de Magnitorsk, pela 
Republica Russa. Trata-se de uma cidade industrial que surgiu em zona deserta. Todos os meios de 
propaganda foram empregados, figurando entre eles a radio difusão, o teatro, o livro, o jornal, o 
cartaz, etc. um dos efeitos foi despertar em toda a parte um grande interesse em se ver surgir numa 
zona inteiramente despovoada uma cidade moderníssima. (...) A mesma cousa se observou em 

apud MONTEIRO, 1938: 58). 



 

mas sim como atores principais, sobretudo no que se refere à construção da cidade. 

segundo Relatório de Pedro Ludovico a Vargas. Nessas memórias, não só registram 

todas as modificações que conseguiram fazer no projeto original da cidade. A 

concepção urbanística original havia se dado a partir de dois centros interligados ao 

ponto final da Estrada de Ferro (localizado em Leopoldo de Bulhões, a 60 

quilômetros) e ao antigo município de Campinas (ver Fig. 15). A posição de tais 

centros não foi alterada. Assim como a localização do aeroporto; o traçado em Patte 

foi u park-ways, parques e 

bosques73 (ver Figs. 16, 17 e 18).  

Houve algumas alterações, como redução da zona comercial; mudança do 

Vargas74 (ver Figura 19); a criação de diversos equipamentos urbanos e edifícios 

                                                
73 Centro Administrativo (Ver Figura 13) e Centro Comercial (ver Figura 14). Tridente ou 
Pé de Pato (ver Figura 17), é uma forma urbana clássica constituída de um triângulo formado por três 

franceses, sobretudo quando aliados a sítios planos. Por resultar, geralmente, em composições 
ordenadas, simétricas, monumentais e que exploram o efeito de perspectiva, foi utilizado tanto na 
reconstrução de Londres (Wren - 1666), quanto na Piazza del Popollo (Nolli/Roma  1748); em  

-  1792),;Chicago (Bunhan  1909);  Philadelphia (Greber - 1917); Hanói 
(Hébrard  1932); Fez (Prost  1932); Rabat (Prost  1932), entre outros. Sobre esse assunto ver: 
Yamaki (1995) e Daher (2003).  
Correia Lima concebeu 80 hectares (ha) de parques (Botafogo, Buritis e Paineira  
Paineira, ele não foi descrito, porque fazia parte da área sul acima do centro cívico, que seria 

Park-ways; 16 ha de Jardins; 5 ha de 
Praças (arborizadas); 8 ha de áreas para esportes. No projeto da firma Coimbra Bueno Ltd., os 
Parques Botafogo e Buritis permaneceram inclusive com os mesmos nomes. Já o vale do Córrego 
Capim Puba e a mata que havia na confluência deste córrego e o Botafogo, para os quais Correia 
Lima tinha a intenção de criar um park-way e de preservar a mata, sofreram  tripla intervenção: a 
parte norte passou a se chamar Parque Zoológico (a mata contornando o aeroporto e alcançando o 
Parque Botafogo), a parte sul levou o nome de Bosque Bandeirantes e Parque Capim Puba (ver 
Figura 18). 
74 

do principal motivo da cidade, o Centro Administrativo  
principal via comercial (av. Anhanguera), verá sucessivamente três pontos de vista diversos ao cruzar 

guera 
se dava no encontro com a Avenida Paranaíba. Com a criação da Avenida Getúlio Vargas,  que foi o 
prolongamento da Av. Anhanguera até fazê-la encontrar com a curvatura da antiga estrada para 
Leopoldo de Bulhões (Ver Figura 19)  os irmãos Coimbra Bueno criaram mais um ponto de atração 
visual, porém, sem o efeito de perspectiva. Trata-se da paisagem bucólica dos parques e bosques 

posicionado no ponto de cruzamento da Avenida Getúlio Vargas e do vale. Atualmente, o que se vê é 
que a Avenida, de fato, foi prolongada, contudo, o nome dado por Correia Lima permaneceu. O 
monumento foi criado, mas foi colocado no cruzamento entre as Avenidas Anhanguera e Tocantins, 
onde permanece até hoje, entre arranha-céus. A paisagem bucólica pretendida pelos irmãos Bueno 
foi reduzida ao Lago das Rosas, haja vista a grande devastação que o vale do Capim Puba sofreu. 



 

institucionais75; a divisão da área urbana em quatro setores: Norte, Central, Sul e 

Oeste, além da criação de um setor satélite; o redesenho dos Setores Sul e Oeste e 

a supressão da área residencial a Leste (ver Fig. 20). 

com formação e experiência no assunto para que ocorresse a atuação de técnicos 

mais habilitados na administração das obras e menos aptos para resolver a 

complexidade inerente ao urbanismo. Entretanto, para a constituição de uma 

sobre Goiânia, essa descrição factual, densa, ganha status significativo. Trata-se da 

primeira disjunção na relação entre urbanismo e urbanização.  

Apesar de terem contratado Armando Godói como consultor, o que os irmãos 

Coimbra Bueno conseguiram foi subverter a solução formal originalmente 

encontrada por Correia Lima na concepção do partido urbanístico76. Mesmo tendo 

reunido uma grande quantidade de engenheiros, é inevitável a constatação de que a 

firma Coimbra Bueno Ltd. reduziu as intervenções no projeto original ao efeito de 
 77

conceitos inerentes ao urbanismo, mas, de fato, uma maneira encontrada para 

efetuar a urbanização necessária naquele momento. Isso significa dizer, concretizar, 

tirar do papel o que estava ali projetado, e dar forma aos edifícios, ruas e praças no 

espaço real na suas interfaces com o homem e com a natureza. 

Portanto, menos por urbanismo e mais por um programa construtivo, os 

engenheiros e construtores Coimbra Bueno criaram equipamentos urbanos, edifícios 

 

 
A cidade será dividida em quatro setores: Central, Norte, Sul e 

oeste. A razão de ser desta divisão se prende a estabelecer as 

etapas para o desenvolvimento da cidade. Assim, as construções só 
                                                
75 Jardim dos mortos; Hipódromo; Vila Hípica; Zona de Esporte; Jardim Zoológico; Zona Universitária; 
Jardim Botânico; Horto; Yacht Clube; local para o Teatro Oficial; Penitenciária de Goiânia; Mercado; 
Cúria Archidiciocesana; Estádio; Quartel da Polícia; Museu. 
76  terreno, às necessidades 

 
77 

gráfica muito precisa, a definição do objeto avança de modo inconveniente, é precipitada ou se 
cristaliza prematuramente. No caso do plantismo, a planta produz a ilusão de que se domina a 

 



 

apresentado em Março de 1937, ao Diretor Geral da Fazenda  

apud ALVARES, 1942: 27).  

 

Voltando-

novo traçado que passou a ser a somatória de plantas que identificavam setores a 

progressiva formação da identidade da cidade.  

e ter sido muito adequado, já que as plantas são excelentes para 

se distinguir visualmente um setor de outro, ou uma etapa de outra. Porém, como 

síntese replicável do partido original, revelou-se uma tarefa impossível78.  Reduzia-

se o valor urbanístico, porém, ampliavam-se os valores referentes à urbanização.  

Ao tomar as observações feitas por Martinez (2000: 39) sobre a prática de 

projetos, é possível perceber que a equipe dos Coimbra Bueno se referenciou em 

uma base esquemática de desenho, o que teria sid

Contudo, não interessava, naquele momento, aprofundamentos na teoria 

urbanística, e sim, decisões ágeis para instalar o processo de urbanização. 

Esse estado de coisas acabou sendo interessante para todos. Correia Lima 

continuou sendo oficialmente o autor do projeto de Goiânia; os Coimbra Bueno se 

notabilizaram como urbanizadores da cidade e Pedro Ludovico conseguiu tirar 

proveito do capital simbólico em torno do nome dos urbanistas que haviam 

trabalhado para os Coimbra Bueno  principalmente Armando Godói , mas 

conseguiu que a cidade estivesse edificada em fins de 1938, a partir da qual podia 

                                                
78 mbém para realçar o principal 
motivo da cidade que é o seu Centro Administrativo. A situação que lhe demos é de grande destaque, 

(LIMA, 1937: 142); NECESSIDADE DE TRÁFEGO: As praças e cruzamentos principais, no trecho 
mais movimentado da cidade, obedecem ao sistema de circulação giratória, o mais adequado para 

administração estadual, municipal e federal, desenvolve-se em torno de uma grande praça de caráter 
monumental (sic  



 

governar o Estado, sendo ela própria a concretização de seus conceitos e 

argumentos.  

A partir do próximo item, procuraremos rastrear os conceitos que se vinculam 

à cidade concretizada em outro relatório a Vargas que enfatiza o aspecto festivo 

dessa concretização da urbanização. 

 

O relatório de 1943: cidade como acontecimento 
 

Na introdução do terceiro relatório de Pedro Ludovico a Getúlio Vargas, 

enviado no dia 19 de março de 194379

Presidente fez em 05 de agosto de 1940. Durante essa visita de Vargas, em duas 

oportunidades, o Interventor e os seus assessores puderam falar pessoalmente ao 

precisavam ser feitos.  

A primeira dessas oportunidades foi uma reunião que se realizou após o 

almoço no Palácio do Governo, onde o Presidente ficou hospedado. Conforme 

registra Ludovico, em suas Memórias, de todos os assuntos ali colocados, Vargas 

teria se interessado mais pelos assuntos relacionados à agricultura e aos 

transportes. Por isso é que foi solicitado que o Presidente fizesse chegar os trilhos 

da Estrada de Ferro até Goiânia80.   

Ludovico mostra ainda que, após essa reunião, Vargas fora conhecer a 

cidade e visitou estes locais: área onde seria executada a construção do Estádio, 

                                                
79 O terceiro Relatório que Pedro Ludovico enviou a Getúlio Vargas abrange os anos de 1940 a 1942, 
e foi enviado no dia 19 de março de 1943. 
80 -se-lhe, então, um apelo para que fizesse chegar os trilhos da Estrada de Ferro Goiás, 
mostrando-se-lhe no Mapa uma zona ótima para tal empreendimento, que ficava muito distante de 
Goiânia e mais perto de Anápolis, que, nesse tempo, era a cidade mais populosa e progressista do 
Estado. (TEIXEIRA, 1973: 116). A Companhia Estrada de Ferro Goiás, criada em março de 1906, 
objetivava ligar a então capital de Goiás a Cuiabá, e estas à rede ferroviária do país. Os trabalhos de 
construção foram iniciados cinco anos e dois meses depois, a 27 de maio de 1911, a partir do marco 
zero da ferrovia localizado na cidade de Araguari. Em 1912, os trilhos alcançaram 80 quilômetros a 
cidade de Goiandira. Até 1914, os trilhos avançaram mais 153 quilômetros, alcançando a cidade 
Roncador-GO. Neste ponto, as obras permaneceram paralisadas até 1922 - para a construção de 
uma ponte sobre o rio Corumbá (STEVAM, 2004: 82). Assim, a linha Araguari-Roncador com 234 
quilômetros de extensão formava a Estrada de Ferro Goiás. Partindo de Roncador, o prolongamento 
da Ferrovia na sua  segunda etapa da ferrovia foi reiniciada sob administração da União e atingiu 
Anápolis em 1935, completando 387 quilômetros de extensão. O ramal ligando Leopoldo de Bulhões 
a Goiânia foi inaugurado somente em 1950. 



 

lançando a pedra fundamental da obra; Liceu Industrial81; quartel da Policia Militar; 

Bairro de Campinas; Lago das Rosas; Santa Casa de Misericórdia; Cine Teatro 

Goiânia; Automóvel Clube de Goiás; Colônia de Santa Marta e, no final do dia, 

participou ainda de um churrasco a ele oferecido na represa do Jaó. 

A segunda oportunidade, na qual o Interventor e os seus assessores puderam 

reiterar sobre as riquezas e as necessidades do Estado, ocorreu nesse mesmo dia. 

Momentos antes do jantar, em solenidade para a qual compareceram diversas 

autoridades, e foram proferidos vários discursos, em seu discurso, Ludovico deu 

ênfase às riquezas locais: 

 
Do último andar deste Palácio, V. Exa. Já viu, nos horizontes vastos 

que se descortinam, em uma extensão de 100 quilômetros, a 

imensa mataria verde-escura a atestar a pujança do nosso solo e a 

possibilidade agrícola que daí deflui (Trecho do discurso de Pedro 

Ludovico  apud TEIXEIRA, 1973: 117). 

 

Vargas respondeu, dizendo: 

 

O que vos faltava era o amparo do poder publico; (...) o Governo 

Nacional, no propósito de impulsionar o Brasil como um todo 

orgânico e equilibrado, continuará a prestar-vos amplo auxílio, 

principalmente no que se refere ao desenvolvimento das 

comunicações e transportes ferroviários e aéreos (Ibid:117). 

 

 Essas duas falas mostram, novamente, conforme já vimos, que a relação 

região/nação continuava sendo a expressão de uma via de mão dupla: as riquezas 

locais como a principal dádiva a ser oferecida e os serviços da União como a 

reciprocidade esperada.  

 Era dessa relação, acreditava Ludovico, que se produziria o fenômeno da 

urbanização em Goiás. Sobretudo no que se refere à construção de estradas, pois, 

as mesmas, tanto representavam o escoamento das riquezas locais, quanto a 

superação das distâncias que separavam o Brasil Central do litoral82 (leia-se Centro-

                                                
81 Escola Técnica de Goiânia.  
82 Souza (1997) fala que, naquele período, a relação entre região e nação, ou seja, a construção da 
unidade territorial passava pela ampliação dos meios de transporte e comunicação modernos. 



 

Sul).  Então, vejamos que havia não propriamente uma preocupação em 

ordenamento territorial ou urbanístico, senão em priorizar os fatores 

desencadeadores do progresso, tais como as estradas que escoariam riquezas e 

superariam distâncias. 

 

a arrancada em direção ao interior do Brasil para construir uma nova totalidade 

nacional não é exclusividade do período estado-novista. O principal assunto tratado 

por Vargas, quando veio a Goiânia em 1940, o qual será também o grande motivo 

da inauguração de Goiânia em 1942, é possuidor de uma anterioridade que explica, 

em grande medida, porque Ludovico, desde o início de seu governo, já propunha a 

reciprocidade região/nação, tendo encontrado, na construção de Goiânia, a maneira 

mais alvissareira de concretizá-la.  

 Desde 1917 até 1935, um grupo de intelectuais ilustrados reuniu-se em torno 

da publicação da revista A Informação Goyana -

expressivo papel no futuro da nacionalidade brasileira, não pela excelência e 

diversidade de seus atributos naturais, mas, ainda, por sua privilegiada 
83 (NEPOMUCEMO, 2003: 145). 

                                                
83 A Informação Goyana contou com a participação de 172 colaboradores, de diversos campos do 
conhecimento e atuação: médicos, sanitaristas, historiadores, geógrafos, advogados, professores, 
escritores, poetas, religiosos, políticos e, principalmente, engenheiros e militares, na sua maioria 
goianos. 
O Brasil Central era apresentado como uma região que se definia por imensuráveis recursos 
vegetais, animais e minerais, além do relevo pouco acidentado, clima aprazível, caudalosos rios, 
matas e solos férteis.  

A Informação Goyana era tornar conhecidas as riquezas naturais do Estado, fora de 
Goiás. Dois dos principais articulistas de A Informação Goyana participaram da Comissão Cruls: 
Henrique Silva e Antonio Azevedo Pimentel. Henrique Silva iniciou a carreira das armas em 1882, na 
condição de cadete, no Esquadrão de Cavalaria de Goiás, matriculando-se, no ano seguinte, na 
Escola Militar da Praia Vermelha. Nesse período, era um costume entre os filhos das famílias 
abastadas de Goiás matricular-se em centros culturais mais avançados do país, para completar a 
formação intelectual. A partir de 1870, começam a rumar progressivamente para o Rio de Janeiro, 
onde muitos fizeram sua formação na Faculdade de Medicina e na Escola Militar da Praia Vermelha 
(NEPOMUCENO, 2003, p. 84). Sem concluir o curso, deixou a escola militar depois de três anos de 
estudos, mas não saiu do Exército. Em face dos serviços que prestou na tropa, entre os quais o de 
membro da Comissão Cruls, que delimitou a área para a construção da nova capital federal, chegou 
a major. Possivelmente, o interesse de Henrique Silva pelo Brasil Central se desenvolveria a partir 
de sua participação como membro da Comissão Cruls, já que a característica dos textos que 
escreveu à época era sempre de uma profunda exaltação ao centro do país, mediante uma ampla 
defesa de seus recursos e potencialidades que justificavam, inclusive, a transferência da capital 
federal para essa região.  Henrique Silva foi colaborador de diversos jornais no Rio de Janeiro, entre 
eles: Paiz, Jornal do Commércio, Diário de Notícias e Jornal do Brasil. No Rio Grande do Sul, 
escreveu para O Correio do Povo, Jornal do Comércio e A Tribuna do Povo e, em Goiás, para O 
Luctador Goyano (NEPOMUCENO, op. cit., p. 97).  



 

É perceptível que a análise descritiva e propositiva de uma nacionalidade, por 

meio do encurtamento das distâncias, é anterior a Ludovico e Vargas, contudo, a 

concretização dessas idéias deve-se a eles. Considerando que, desde o Relatório 

de 1939, Pedro Ludovico incluía a construção da nova Capital como mais uma das 

riquezas do Estado, é possível perceber que, no relatório de 1943, isso será 

ampliado.  

Na sua visita a Goiânia, Vargas fala sobre a importância da construção 

planificada da cidade: 

 

Mostrastes a vossa ação organizadora e o vosso empenho 

progressista, realizando empresas como a de construir, diria melhor, 

improvisar em pleno descampado uma cidade como esta, a segunda 

do Brasil edificada de acordo com um moderno plano urbanístico, 

atendendo, não a eventualidades políticas, mas às exigências do 

crescimento demográfico e econômico do estado (TEIXEIRA, 1973: 

123).   

 

Com isso, Vargas estava ratificando o argumento que Ludovico vinha 

sustentando desde 1933, de que a construção planificada de Goiânia estava 

intrinsecamente relacionada ao crescimento econômico do Estado. Contudo, 

podemos observar na fala de Vargas que não havia clareza entre os dirigentes 

políticos, sobre a função de fato ordenadora de um plano urbanístico, quando diz  

 

Porém, o mais importante é que, na sua visita a Goiânia, Vargas estava 

instaurando pessoalmente o processo de reciprocidade entre região e nação, há 

muito esperado. E com isso, ratificava também a urgência e a prioridade de se 

instaurar o processo de urbanização, ainda que isso implique detrimento ou 

encolhimento da função da urbanística como ordenadora das formas e dos fatos no 

referido processo. 

Reconheceu, portanto, que as riquezas naturais precisavam ser exploradas, 

ao criar a Colônia Agrícola Nacional. Desse modo, Vargas inaugurava a Marcha 

para o Oeste84

                                                
84 De fato, um ano depois da visita de Vargas a Goiânia, a Colônia veio a se efetivar sob a 
administração de Bernardo Sayão, situada às margens do Rio das Almas, hoje cidade de Ceres. 
Getúlio Vargas lançou, em 1938, o movimento da Marcha para o Oeste como símbolo de seu governo 



 

urbaniz

precisava articular-se à nova capital de Goiás por meio de suas vias de 

comunicação, instaurou este processo de urbanização, pelo qual semeou a 

urbanização para além de Goiânia, abrangendo a região mais central do Estado. 

 Com isso, também se criavam o devido estofo político para que se efetuasse 

a incorporação oficial de Goiânia ao quadro territorial e administrativo do país85, bem 

como ao econômico. Como se vê, o urbanismo foi apenas uma instrumentalização, 

pela qual, a agilidade política de Ludovico pôde instaurar um discurso e uma prática 

a partir de conceitos estabelecidos e respeitados. O que lhe interessava, de fato, era 

torna-se o principal 

motivo das propagandas efetivadas a partir de 1935 pelo DIP em prol do Estado, 

bem como o eixo central das exposições realizadas nos meses de junho e julho de 

 

 Se, no primeiro Relatório, a construção da nova capital era uma idéia que 

precisava de demonstrações técnicas para ser acolhida como verdadeira; e, no 

segundo, a construção da cidade passou-se como comprovação do acerto dos 

argumentos, inclusive sobre as riquezas regionais; no terceiro, além de ampliar a 

conhecimento da urbanística e da estatística, a inauguração oficial de Goiânia 

confere densidade temporal à trama textual. Isso remete à urbanização como um 

prestigio político, e a partir das quais, o seu poder de realização, e o seu poder de 

concretização da base de conceitos. 

No terceiro Relatório que Pedro Ludovico enviou a Getúlio Vargas, não 

desaparece de todo o esforço de Ludovico em formular conceitos e demonstrar 

                                                                                                                                                   
e do verdadeiro sentido de brasilidade (VARGAS, 1942: 02). Sabedor disso, o prefeito Venerando 

 sentimos como que novo alento e 
reconfortados de tantas lutas titânicas; (...) marchando para o Oeste, Vossa Excelência depara a 

apud TEIXEIRA, 1973: 119). Pedro Ludovico reforçou a opinião de Venerando 

recentemente, declarou a necessidade da marcha para o Oeste, idéia feliz que bem demonstra a sua 
visão de estadista. Um porvir não remoto c  
85 

 



 

contrário, a tentativa em demonstrar que o Estado conseguiu alcançar um nível de 

organização bastante satisfatório, é constante.  

Contudo, a peculiaridade desse terceiro relatório é que os relatos são 

permeados pelo tom festivo e celebrativo da inauguração da cidade, ocorrida a 5 de 

julho de 1942. Ou seja, permeado pela constatação festiva de que o horizonte de 

expectativas a cerca da urbanização havia se tornado um campo de experiências 

(festivas) a serem vividas. Por meio das celebrações, que na realidade antecederam 

ao mês de julho e se estenderam até outubro, instaurou-

digno de celebração, já que, por sua causa, afinal, se conseguiu a concretização da 

cidade. 

Perpassando todo o Relatório, os festejos da inauguração de Goiânia trazem 

à tona 

historicidade paralela ao cientificismo anteriormente elaborado86. A meu ver, a 

reconciliadora do descontínuo e das 

isso, que pelo menos no nível da vontade, nesse ambiente festivo que tomou conta 

da cidade, instaurou-se também um instante reconciliador das disjunções entre 

e estabeleceu por conta da 

atuação dos diversos atores e de seus interesses. 

contribui para desfatalizar a história, para tornar relativas as cadeias causais que 

constituíam as grades da leitura, o prêt-à-porter 

disjunções entre urbanismo e urbanização era um fato que precisava ser 

seja, no momento oportuno do reconhecimento oficial do que a urbanização produz. 

Por conta disso, quero pensar que, para além de um sentido de telos ou 

                                                
86 
do cotidiano. Referenciando-se em Geoges Mead, Dosse diz que valorizar os acontecimentos ou 
valorizar as estruturas configura-
acontecimento único em que se celebra coletivamente o surgimento de um centro urbano [é um] 

inauguração de Goiânia, 
tratar-  

interferir no curso de um acontecimento não explicarão, nunca, senão uma pequena parte dele; [por 
isso,] entre a explicação histórica e a explicação científica, não existe uma nuance, mas um abismo, 

 



 

continuidade pré-construída pelos conceitos urbanísticos, ou seja, além de ser o 

resultado de conceitos previamente elaborados e de técnicas consensuais da 

civilização ocidental, a inauguração de Goiânia inaugurou o acontecimento como 

produto e o produto como acontecimento. A inauguração da cidade legitimou o 

processo de urbanização. 

tudo deve à imprensa e que precisamente por isso, para compreendê-lo, o 

historiador deve efetuar o trabalho de desconstrução, já que este se caracteriza 

como um produto dos meios de comunicação, sem relação com os fatos87 (Págs. 

210-228). Então, no momento festivo, momento no qual se comunicava para toda a 

nação a inauguração de Goiânia, os fatos disjuntados estavam sendo apresentados 

como rejuntados, e, dessa forma, aparentemente, elaboravam-se plenamente a 

relação tensa entre urbanismo e urbanização. Aparentemente, na festividade, diluía-

se a compulsão à repetição a ser dada, conforme veremos, durante um logo período 

de urbanização e um longo hiato de urbanismo, nesta relação tensa entre urbanismo 

incompleto, e urbanização politicamente satisfatória. 

E

apareceu, com o signo de fazer Goiaz conhecido, como poderia Goiânia prescindir 

sua característica inerente 88, estava apto para criar 

 que foi a 

 

Esse triunfo, ao qual se refere Ludovico, é o triunfo econômico. Segundo 

Ludovico, não poderia ter existido propaganda maior em prol do seu Governo do que 

a visita de Vargas que, conforme vimos acima, fora decisiva para que fosse selada a 

reciprocidade econômica entre região e nação. Ludovico não deixa dúvidas sobre 

                                                
87 Chalhoub (2001) cita Lima Barreto para lembrar que, 
empenhavam em inventar detalhes extravagantes que enfeitassem a notícia, causando sensação ao 

acontecimento produzido gera um vazio entre história e memória, já que a imprensa acelera 
processos possíveis de serem registrados pela história, apesar de impossíveis de serem digeridos 
pela memória (Pág. 5). 
88 Padilha (2001) estudou a relação entre o discurso publicitário e o crescimento da cidade de São 
Paulo. Suas observações são esclarecedoras para compreendermos o processo ocorrido em 

do crescimento da cidade e na total omissão de seus conflitos, tal como era representada nos 
anúncios, constitui uma das características importantes do discurso publicitário, preocupado com a 

 



 

 fato mais importante ocorrido, no meu já longo Governo e que 

culmina nos fastos da história goiana, foi, não há de negar, a visita honrosa de 

grandes levas de filhos de outros Estados do Brasil têm convergido para Goiaz, 

onde vão fixando residência e contribuindo com o seu labor honesto e patriótico para 

 

Portanto, a incorporação oficial de Goiânia ao quadro territorial e 

administrativo do País está, antes de tudo, associada ao acontecimento econômico 

antes da inauguração de Goiânia. Na curta visita que Vargas fez a Goiânia dois anos 

antes da sua inauguração, ele tomou ciência da adesão do Prefeito Venerando 

Borges, bem como do Interventor à Marcha, haja vista que nela residia a grande 

oportunidade econômica89. 

Essa Marcha, como se sabe, foi uma importante contribuição para a 

construção da identidade do Estado-Nação no período Vargas, porém, ela constituiu, 

sobretudo, a oportunidade de incorporação das riquezas ao concerto da nação, com 

os serviços da união como a reciprocidade esperada. Por isso é que Ludovico reitera 

ao lado da visita de Vossa Excelência, acontecimento que também 

teve marcante significação para a vida do Estado, foi a incorporação de Goiânia ao 

 

Batismo Cultural constituiu o 

acontecimento de maior significação cívico cultural já registrado nos fastos da terra 
90 (Ibid: 9). No entanto, para além da inauguração da Capital como 

um dia especial, o principal acontecimento era a própria Goiânia. Pois a nova capital, 

ela própria como um veículo de exposição de riquezas, apresentava também as 

riquezas do Estado, remetendo tanto às concretizações iniciadas pela Marcha para o 

                                                
89  sentimos como 
que novo alento e reconfortados de tantas lutas titânicas; (...) marchando para o Oeste, Vossa 

vanguardeira de Marcha para apud TEIXEIRA, 1973: 119). 

da marcha para o Oeste, idéia feliz que bem demonstra a sua visão de estadista. Um porvir não 
remoto confirmará o acerto do se  
90 

festividades aqui realizadas, ao ensejo da inau  



 

Goiás:  

 
Um dos primeiros esforços91 desta revista [A informação Goyana - 

publicada entre 1917 e 1935] é precisamente collocar diante dos 

olhos dos capitalistas, dos industriaes e dos commerciantes as 

possiblidades economicas sem conta do Estado mais central e 

menos conhecido do Brasil (A Informação Goyana, [Ago. 1917], 

2001:1). 

 

 

intelectuais de A Informação Goyana, as principais motivadoras das exposições que 

o Estado de Goiás empreendeu para festejar a incorporação de Goiânia ao quadro 

territorial e administrativo. Diz Ludovico em seu Relatório: 

 
Ao par dessas realizações puramente culturais e de festejos 

tipicamente regionais, de sabor folc-lórico, a inauguração de Goiânia 

foi assinalada com outras iniciativas de ordem econômica, tendentes 

algumas delas a focalizar as riquezas estaduais e o nosso progresso 

no campo da economia. Assim é que com inexcedível fulgor, tiveram 

lugar a Semana Ruralista, a que emprestaram o seu apoio técnicos 

do Ministério da Agricultura; a Exposição-Agro-Pecuária92, que, 

                                                
91  
possibilidades econômicas da região ganharam divulgação, mas também a história de Goiás, seu 
folclore, seus costumes, suas lendas, sua literatura, a história de seus homens ilustres, a coragem de 
seus habitantes e, mesclado a tudo isso, o desejo legítimo de ver o estado de Goiás integrado ao 

 
92  A exposição ocorreu entre os dias 2 e 8 de julho, na área (86.695, 25 m2) recém doada pelo 

arquitetura Art Déco e o Parque de Exposição fosse rusticamente cercado de arame farpado, 
poeirento e seus poucos currais cobertos com folhas de babaçu, (...) centenas de pessoas 

ocorrer de fato na inauguração de Goiânia. Contudo, desde 1935, ano em que assumiu o 
Departamento de Propaganda e Expansão Econômica de Goiaz, Joaquim Câmara Filho já havia 

diversos comunicados, conforme é possível ver na Figura 21.  
Segundo Pimenta Netto (1993), a Semana Ruralista teve a sua abertura na manha do dia 27 de junho 

e Paulo Américo da Silveira, superintendente e assistente chefe do Ensino Agrícola e Veterinário do 
MA, com a colaboração de outros técnicos, foram realizadas aulas e conferências num belo pavilhão, 
que foi visitado por centenas de agricultores e criadores, os quais puderam observar as máquinas 
agrícolas, mudas, sementes, material para combater a praga e doenças das plantas, casulos de bicho 
de seda, apurado documentário fotográfico, coleção de publicações técnicas, utensílios agrícolas, 
material para venda, amostras de vacinas, e muitas outras coisas de real importância para a 



 

contando do mesmo modo com a assistência do referido Ministério e 

o patrocínio da Sociedade Goiana de Pecuária93, constituiu  

interessante parada dos mais belos espécimes da desenvolvida 

pecuária goiana, a que concorreram  todos os municípios do Estado, 

com mostruários de seus produtos, de sorte que se pudesse ter uma 

visão panorâmica das riquezas goianas, nos três reinos da natureza, 

bem assim do desenvolvimento de manufaturas de cunho quasi que 

local (TEIXEIRA, 1943: 9).  

 

pecuária e dos minérios a serem extraídos do subsolo. A exposição de riquezas é 

uma forma de representar a crença no progresso. Remete às Exposições Universais, 

criadas no século XIX. Hardman (1988) considera as exposições como um objeto 

fértil para o estudo da ideologia articulada à imagem da riqueza das nações94. Mas 

progresso e 

se omitem os conflitos, transformando-se em espaço organizado para o passeio, 

admiração e o consumo. Com isso, cria-se uma identidade comum entre os 

potenciais compradores. Isso só é possível ocorrer, é claro, porque o que ali está, 
                                                                                                                                                   
agricultura e pecuária. Nessa ocasião, um caminhão equipado com gasogênio despertou o máximo 
interesse. (...) Concorreram ao certame animais de raça Gir, Guzerat, Nelore Mocho, Indusbrasil e 
Mestiços. Eqüinos de raça mangalarga e Inglesa. Asininos de raça brasileira. Foram classificados de 
cada raça, os campeões e reservados campeões, obtendo os outros os primeiros e segundos 

-27). 
93 
agropecuária goiana. Nesse dia, Altamiro de Moura Pacheco e amigos da lida econômica rural 
fundam a Sociedade Goiana de Pecuária (SGP), sigla primeira da entidade, antes da agregação do 

te 
Altamiro de Moura Pacheco, pelo vice-presidente Horácio Rodrigues de Rezende; secretário-geral 
Joaquim Câmara Filho; primeiro-secretário Aloysio Canêdo Guimarães; segundo-secretário Joaquim 
Martins Borges; tesoureiro Levy Frões; e segundo-tesoureiro Licardino de Oliveira Ney. Conselho 
Fiscal: presidente José Ludovico de Almeida e membros Augusto França Gontijo, Lindolfo Louza, 
Aurélio Rodrigues de Morais, Otávio Tavares de Morais, Urias Alves de Magalhães, Andrelino de 
Morais, Oswaldo de Oliveira Lôbo, Benedito Umbelino de Souza, Efraim de Morais e João Manoel da 

 
94 Os catálogos e relatórios desses eventos iluminam vários aspectos do otimismo progressista da 
sociedade burguesa em formação, do saber enciclopédico e do europocentris

populares, o entretenimento das artes mecânicas e o transe lúdico do fetiche-mercadoria 
(HARDMAN, 1988, p. 49-50). 
A primeira Exposição nacional de produtos da indústria havia acontecido em 1798, na França. 
Seguiu-se de outras dez até o ano de 1849. No Brasil, desde 1845 representantes da Sociedade 
Auxiliadora da Indústria Nacional (SAIN) queriam uma mostra dos produtos naturais e industriais da 
nação. A primeira Exposição Internacional ocorreu em Londres, em 1851, sendo que, nos anos 
seguintes, esse evento foi ampliado e realizado em diversos outros países, inclusive no Brasil, em 
1922, na comemoração do Centenário da sua Independência, conhecida como Exposição do 
Centenário (KUHLMANN JUNIOR, 2001: 10). 



 

está expost

urbanização em marcha torna-se um produto atraente, sobrepujando ao urbanismo 

inconcluso. 

O Conselho Nacional de Geografia concebeu a inauguração de Goiânia como 

seja, um conjunto de eventos que, além das exposições 

das riquezas, deram a Goiânia, conforme vimos acima, nas palavras de Ludovico, 

festejos tipicamente regionais, de sabor folc-

eventos esportivos, religiosos e de entretenimento95. Nesse momento, Goiânia foi 

transformada em uma cidade com um objetivo didático, com um formato de certo 

modo enciclopédico, explicativo, armazenando e divulgando conhecimento. Ou seja, 

a cidade foi construída neste momento como um espaço de exposição, e nesse 

sentido, com o objetivo de manter contato entre o seu principal acervo, a 

urbanização, e o visitante96. 

Não restam deu a Goiânia a 

configuração de um espaço político configurado pelas festas. Pois, como 

isso ocorre assim explicitamente, porque é dessa forma que se possibilita 

reconhecer em sua face visível, as tramas das elaborações, no conjunto do fazer 

político97. Segundo Chaves (2003: 87; 88), o espaço político configurado pelas 

                                                
95 
Assembléia 
chamar o conjunto das cerimônias que hão de solenizar a inauguração oficial da nova capital de 
Goyaz. Essa solenidade de Conselho manifesta-se não só pela sua participação ativa nos certames 
culturais que em Goiânia se efetuarão, mas ainda por valiosas contribuições culturais de sua autoria e 

Apresentação). 
96 Conforme mostram Scheiner (1991), Lord (2001) e Ruffins (1985), o ambiente da exposição 
extrapola em muito o ambiente da diversão ou do entretenimento, tornando-se um cenário dramático 
para a relação semiológica entre objetos e informações. Conforme Gabus (s/d), neste ambiente, o 

didática, ou seja, a estrutura, a cronologia dos fatos, que operam o milagre de transmitir as emoções 
 

97  encontra-se, de fato, a conjugação da política nas suas mais variadas acepções. A 
política como totalidade inclusiva e afetiva, na reunião indiferenciada de homens e mulheres 
concretos, em sua expressividade tangível, corpórea, e não abstração suposta na idéia contratualista. 
(...) O que a festa como dimensão política pode enunciar? Ela constitui uma existência coletiva 
particular: não é a multidão numericamente expressiva; (...) a festa, lugar do lúdico, domínio social 
auto-referenciado, dimensiona um espaço político presentificado e celebrado como união primordial e 
necessária entre pessoas. (...) O que significa entender este espaço publico não apenas como uma 
fabricação social na qual se delimita um âmbito comum de convivência, em abstrato, mas também 
como o locus 
2003: 22; 66).  



 

Desse modo, diz a autora, compete não despedirmos, assim tão 

festas subsumem a política; no âmbito particular por elas criado o fato político se 

 

A Exposição de Goiânia [II Exposição Nacional de Educação e Cartografia], 

iniciada às 16 horas do dia 25 de junho e encerrada às 20 horas do dia 10 de julho, 

tornou visível, durante 15 dias, o trabalho que o IBGE vinha realizando há um ano 

para incluir oficialmente Goiânia no mapa do Brasil  a metrópole de Goiás entre as 

outras metrópoles brasileiras.  

Durante esses 15 dias, o Conselho Nacional de Geografia, bem como o 

Conselho Nacional de Estatística, diversos Ministérios e diversos Estados  o 

Estado de Goiás fez a sua exposição específica  expuseram em salas da Escola 

Técnica mapas, gráficos, tabelas, maquetes, fotografias, documentos que 
98 

(IBGE, 1942: Apresentação). 

                                                                                                                                                   
-Teatro-Goiania realizou no dia 14 de junho de 

chegar os componentes do VIII congresso Brasileiro de Educação e vários Delegados dos Estados, 
para os festejos inaugurais de Goiânia. (...) Uma sessão preparatória teve lugar no salão de recepção 
do Grande Hotel. (...) Uma noite enluarada e bonita iluminava a fachada do Cine Teatro Goiânia, 
ainda não oficialmente inaugurado, que iria servir de local a sessão solene de abertura do Congresso. 
(...) Aproveitando os momentos de folga verificados nos trabalhos do Congresso, o governo do 
Estado, por intermédio do DEIP, fez realizar interessantes demonstrações folclóricas, constantes de 
congadas, cavalhadas, modas de viola, arire-cum-cum e desafios de cateretês. (...) Um baile, uma 
noitada teatral, uma festa junina, um churrasco e um banquete, foram tantas festas oferecidas pelo 
governo do Estado. (...) Não faltaram ainda outras festividades de cunho particular. (...) No âmbito 
pitoresco do Lago das Rosas, a Sociedade Goiana de Pecuária ofereceu aos congressistas um 
coquetel (...), sendo a festa precedida de provas de esporte náutico no Lago. (...) A Companhia de 
Comedias Eva Tudor, veio prestar a sua colaboração aos festejos. No hipódromo da Sociedade 
Goiana de Pecuária, sob os auspícios do Jóquei Clube, foram realizadas corridas de cavalos, (...) a 
grande festa turfística alcançou um sucesso inusitado. 
Os atletas goianos, na sua contribuição para a festa, promoveram interessantes provas, patrocinadas 
pelo DEIP. Tomando parte nos festejos, o aero Clube de  Goiás, na manha de 6 de julho, fez realizar 
a cerimônia de brevetamento. O Americano Parque, (...) destacou-se pela brilhante cooperação nos 
festejos, dando ao recinto da Exposição uma alegria sã e comunicativa no oferecimento de inúmeras 
diversões, dentre as quais sobr
magia. Como fontes de entretenimento para as crianças ofereceu: Chicote, Roda Gigante, Pista 

 
98 As Assembléias Gerais dos Conselhos Nacionais de Geografia e Estatística, órgãos dirigentes do 
IBGE, ocorreram a partir do dia 1º de julho, às 20 horas, no Cine Teatro Goiânia, tendo continuado a 
programação normal, em um dos salões de aulas da Escola Técnica até o dia 10 de julho (PIMENTA 
NETTO, 1993: 31; 32). 

stands, expor aos olhos dos visitantes e de seus 

1993: 24).  



 

Importante perceber que o cerne do 

acontecimentos oficiais. Especialmente o conhecimento da Geografia. Não por 

acaso, o IBGE organizou a Exposição Goiânia que tinha, em si mesma, um cunho 

educacional, e também patrocinou o VIII Congresso Brasileiro de Educação, ocorrido 

entre 18 e 25 de junho99.  

 Durante a Exposição Goiânia, foi realizado o lançamento do livro Mboitatá, de 

Fernando Cupertino, no qual há um capítulo que fala sobre as riquezas da 

Cachoeira Dourada.  O Estado de Goiás e a Prefeitura de Goiânia tomaram 

iniciativas para reforçar esse aspecto de publicações; o Estado lançou o primeiro 

numero da Revista Oeste e a Prefeitura instituiu a premiação Bolsa Hugo de 

Carvalho Ramos para obras literárias100.  

 Interessante perceber que em lugar algum se expôs ou se discutiu conceitos 

relacionados ao urbanismo. Não se apresentou sequer a maquete da Praça Cívica 

que os engenheiros Coimbra Bueno haviam feito para divulgar a urbanização de 

Goiânia, durante os anos de 1930, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ou seja, o 

urbanismo e a explicitação de sua linguagem não materializavam as intenções do 

que precisava, naquele momento, para ser exposto e celebrado juntamente com a 

nação.  

 Com isso, é possível perceber, que passado o momento de 

instrumentalização do urbanismo, fortemente presente na construção conceitual dos 

Relatórios de 1933 e 1939, o relato da edificação da cidade passa a assumir, agora 

com mesmo tom festivo das todas as outras comemorações, a finalidade comum de 

                                                
99 Durante a Exposição Goiânia, o IBGE fez circular cinco obras publicadas especificamente para dar 

Vocabulário Geográfico do Estado de Goiás, compreendendo 8, 514 
verbetes; a Bibliografia Geográfica e Cartográfica do Estado de Goiaz; quatro folhas da Carta 
Geografica do Brasil, desenhadas na escala de 1: 500.000, e que representam a região circunjacente 
a nova capital de Goiaz; publicações destinadas à distribuição pública; e a monografia Goiânia (IBGE, 
1942: Apresentação).  

Educação, em que se estudara principalmente o tema relevante e oportuno do ensino rural, em torno 
do qual se debatem ta Apresentação). 
Este congresso teve a sua abertura no Cine Teatro Goiânia, às 20 horas do dia 18 de junho. As suas 
reuniões e assembléias se deram nas dependências da Escola Técnica, onde também ocorreu o 
encerramento, no dia 25 de junho, mesmo dia em que se iniciou a Exposição Goiânia. 
100 
ideológico, no que é e no que significa, dentro do tema marcha para o oeste; (...) sob feição literária, 

desse concurso foi Gerson de Castro Costa, com a obra Goiânia, a metrópole do Oeste, publicado no 
ano de 1947. 



 

celebrar Goiânia como partícipe do concerto da Nação. Mais do que concretização 

dos conceitos abstratos e as idéias urbanísticas, o que se festejava era, portanto, a 

realização dos sonhos de urbanização. Na festa dos sonhos, a cidade se fez real. 
 101, nas palavras 

de Venerando Borges, verteu-se entre o concreto e o simbólico na chave de ouro da 

cidade e da história: 

 
O metal que é feita a chave, (...) é o símbolo maximo da riqueza. 

Porém, a sua significação é mais profunda, (...) é esse tesouro cujo 

valor não se mede por cifra (...); é a mesma chave que abre os 

largos e fulgurantes horizontes da Historia (BORGES, 1942; apud 

PIMENTA NETTO, 1993: 47). 

 

Essa celebração do conhecimento dos símbolos e da história, como se vê no 

discurso do Prefeito de Goiânia, era muito adequada às festividades da inauguração 

da cidade. Muito adequada à instauração da cidade como um grande 

acontecimento, digno de celebrações, já que punha em termos claros, a 

concretização do processo da urbanização. O Prefeito soube realizar tal sonho de 

conhecimento da urbanização, colocando-o em termos poéticos, e fazendo do 

-se ao papel político 

e administrativo que lhe cabia.  

Diferentemente da maioria das Prefeituras de outras capitais, a participação 

do Prefeito na real administração da cidade era mínima. Era inclusive minimizada, já 

que a administração da cidade, como vimos acima, era alvo de disputas. Até o ano 

de 1942, a obra mais representativa da Prefeitura na urbanização de Goiânia foi a 

construção do Mercado Central102. Diferentemente de prefeituras como, por 

                                                
101 Termo expressado no discurso oficial de inauguração da cidade, proferido na noite de 05 de julho 

todo o vigor dos meus restos de mocidade, todas as energias acumuladas do meu complexo de 

(TEIXEIRA, 1943: 13-14). 
102 O Mercado foi construído pelo engenheiro Geraldo Rodrigues dos Santos. Conforme depoimento 
manuscrito (Arquivo Histórico do Estado de Goiás) da senhora Laura, sua esposa, Geraldo dos 
Santos foi o primeiro engenheiro da Prefeitura, tendo trabalhado também para o Estado na 
construção da Usina do Jaó, na remodelação da Praça Joaquim Lucio, bem como em inúmeros 
projetos e obras para particulares. O Mercado Central se constituiu durante muitos anos como um 
local de intensa sociabilidade para os moradores de Goiânia, estando presente nas memórias da 
maioria dos antigos moradores da cidade (MEDEIROS, 2003). Essa sociabilidade se estendeu 



 

exemplo, as de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, dentre muitas 

outras no Brasil103, à Prefeitura de Goiânia era relegado um papel praticamente 

decorativo no que se refere à administração e urbanização104. 

 Contudo, não é redundância afirmar que Venerando Borges fechou, com 

chave de ouro, o acontecimento de inauguração de Goiânia. Com essa chave, o 

prefeito recebia simbolicamente, apenas simbolicamente, o poder sobre a cidade. O 

 

 

                                                                                                                                                   
posteriormente ao Café Central, existente até os dias atuais, ponto de encontro comercial muito 
presente nas memórias, especialmente nas memórias masculinas.  
103 É marcante para, a História do Urbanismo, a atuação do engenheiro-arquiteto Francisco Prestes 
Maia na Prefeitura de São Paulo. Entre 1926 e 1930, propôs o alargamento das ruas e um anel viário. 
Em 1930, com o Estudo de um plano de avenidas radiais e perimetrais para a cidade de São Paulo, 
previu um sistema de avenidas radiais e perimetrais. Esse plano, que ficou conhecido como Plano de 
Avenidas tornou-se a principal referência para o seu programa de Governo quando foi Prefeito de 
São Paulo (1938-1945). 
Souza (1999: 21) diz que em Curitiba, entre os anos de 1920 e 1940, o executivo municipal teria 
conquistado relativa autonomia financeira, com isso, os técnicos se especializaram cada vez mais, 
proporcionando a institucionalização da prática do urbanismo. Entre 1941, - na administração do 
Engenheiro Civil Rozaldo G. de Mello Leitão  e 1943, durante administração do Engenheiro Civil 
Alexandre Beltrão, a Prefeitura de Curitiba contratou a firma Coimbra Bueno & Cia Ltda, do Rio de 
Janeiro, para a elaboração do que ficou conhecido como Plano Agache. Na apresentação do Boletim 
P.M.C 22. Fev. 1943, diz-s

Souza (1999: 28; 29) diz ainda que, quando da gestão do engenheiro Ivo Arzua, eleito em 1962, o 
espírito do planejamento urbano racional, global e multidisciplinar já estava instalado, o que foi o 

 
A remodelação do Rio de Janeiro, conhecida como obras de melhoramentos, iniciou-se na gestão do 
engenheiro Pereira Passos, em 1902. Desde então, a prefeitura atuou remodelando a cidade, abrindo 
vias, fazendo aterros, construindo edifícios como o Teatro Municipal. Entre 1926 e 1930, a Prefeitura 
contratou Alfred Agache, autor do Plano que reestruturou o sistema de vias e o zoneamento urbano. 
Em 1937, a Prefeitura instituiu a Comissão Plano da Cidade, a qual, em 1945, foi transformada em 
Departamento de Urbanismo. Na referida Comissão, trabalharam arquitetos como A. E. Reidy, que 
dentre inúmeros projetos constam a urbanização do centro da cidade, resultante do desmonte do 
morro de Santo Antonio; urbanização da Esplanada do Castelo e co-autoria do Aterro da Glória. 
Inicialmente, sob os auspícios da Comissão Construtora de Belo Horizonte, o urbanismo e a 
urbanização de Belo Horizonte passaram a ser reavaliados pela Prefeitura, sobretudo a partir do 
plano elaborado pelo engenheiro Lincoln de Campos Continentino e apresentado à Comissão 
Técnica Consultiva da Cidade, em 1935. Em 1958, a Prefeitura contratou a SAGMACS para discutir a 
resolução dos problemas urbanos de Belo Horizonte, especialmente a relação entre cidade e região. 
Em 1938, Arnaldo Gladosh foi contratado pela Prefeitura de Porto Alegre para realizar o Plano Diretor 
do Município; entre 1909 e 1913, a Prefeitura de Recife contratou o engenheiro Saturnino de Brito 
para o projeto de modernização do bairro do bairro do Recife; entre 1932 e 1936, a Prefeitura de 
Recife contratou o engenheiro-arquiteto Nestor de Figueiredo e o urbanista Atílio Correia Lima para o 
Plano de remodelação e extensão da cidade do Recife. Na década de 20, o engenheiro Saturnino de 
Brito elaborou projetos de saneamento para diversas prefeituras do Rio Grande do Sul, tais como 
Alegrete, Pelotas, Iraí, Uruguaiana, São Gabriel e São Leopoldo, dentre outras no Brasil. 
104 Segundo Cordeiro (1989: 31; 32), O Prefeito de Goiânia atuou principalmente em Campinas, uma 
vez que o núcleo traçado por Correia Lima estava sob a tutela do Estado. Em Campinas, Venerando 
reurbanizou a Praça Joaquim Lucio, construiu passeios e o mercado municipal, criou escolas 
primárias em distritos e fazendas, ligando-os com a construção de estradas vicinais. 



 

Rangem as engrenagens. Sobe o fumo pelo ventre enorme das 

chaminés. Resfolegam possantes vapores. Estridulam sirenas e 

apitos. Deslisam, pelo asfalto negro, automóveis inúmeros. 

Máquinas voadoras cortam o espaço em todos os sentidos, 

descrevendo evoluções incríveis. Nas escolas, nas academias, a 

mocidade festiva e esperançosa, prepara-se para os embates da 

vida. Nos cafés, nos teatros, nos casinos, nos jardins, nos parques e 

nas longas avenidas, a mesma intensidade de vida, o mesmo 

entusiasmo. É a vertigem do progresso (PIMENTA NETTO, 1993: 

47). 

 

 Essa vertigem que, mediante os processos de forte urbanização, será dada 

entre grandes hiatos da urbanística, tomou conta tanto das primeiras elaborações 

conceituais promovidas por Ludovico, quanto dos primeiros passos de estruturação 

objetiva da cidade. Para além do sonhar, no próximo capítulo, a história de Goiânia 

ao passo que os sujeitos da história caracterizarão a cidade nova de fronteira, 

também constituirão um longo hiato urbanístico, e uma tensa relação entre 

urbanismo e urbanização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 1 

FIGURAS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Figura 1 
 
Folha de rosto do livro Como nasceu Goiânia, contendo uma anotação feita a mão: 

 de Divulgação do Gabinete do Governo do Estado. Goiânia. 11 de 

janeiro de 1939. 

 

 
                                                                                                               Fonte: MONTEIRO: 1938.  

 
Figura 2 

Ilustração de Monteiro  

 
                         Fonte: MONTEIRO, 1938: 333.  



 

Figura 3 
 
A) Sobrados onde foram instalados inicialmente os Correios e a Prefeitura.  

 
                                                                                         Fonte: MONTEIRO, 1938: 139.   

 

B) Foto com funcionários da Prefeitura de Goiânia.   

 

 
                                                                                                                     Fonte: Ibid: 315. 



 

Figura 4 
 
Cópias dos projetos originais de Goiânia, colocados entre a contracapa e a dedicatória do 

livro Como nasceu Goiânia. 

 
 

        
                                                                  Fonte: MONTEIRO: 1938. 

 

        
                                                                                                                Fonte: Ibid. 



 

Figura 5 
 
A) Foto panorâmica mostrando em primeiro plano o prédio da Secretaria Geral do Estado e 

ao fundo a parte onde se erigiu os primeiro adensamento de edifícios.  

B) Comparação entre a edição original e a reedição do livro Como nasceu Goiânia. 

 

 
                                                                                                               Fonte: MONTEIRO: 1938. 
 
 

 
                                                                                                    Fonte: MONTEIRO: 1938. 



 

Figura 6 
 
A) As primeiras imagens no corpo do texto representam o que havia de mais avançado, em 

termos de tecnologia, e a aglomeração em torno do primeiro avião a pousar em Goiânia.  

B) Abaixo, a imagem de uma edificação moderna em meio ao descampado. 

 
 

 
                                                                                         Fonte: MONTEIRO: 1938. 

 
 

 
                                                                                           Fonte: MONTEIRO: 1938. 



 

Figura 7 

Primeira capa do Relatório de Pedro Ludovico a Getulio Vargas (1939). 

 

 
 

Fonte: TEIXEIRA, 1939 (Arquivo Histórico Estadual)  
 

 
Figura 8 

Fotografia do Palácio do Governo (fundos), logo após a primeira capa do Relatório de Pedro 

Ludovico a Getulio Vargas (1939). 

 
Fonte: TEIXEIRA, 1939 (Arquivo Histórico Estadual) 



 

Figura 9 

Apresentação de Dados Estatísticos sobre as riquezas de Goiás. 
 

   
                                                                                                              Fonte: TEIXEIRA, 1939: 7; 21 

 
 
 
Figura 10 
 

 

 
 

 
                                                                                                    Fonte: TEIXEIRA, 1939:23 
 



 

igura 11 
 
Ponte de concreto sobre o rio Paranaíba no Canal de São Simão.  

 

 
                                          Fonte: TEIXEIRA, 1939: (Arquivo Histórico Estadual) 

 
Figura 12 
 
A) Planta de situação à esquerda. B) À direita, detalhamento do loteamento C) Reproduções 

de planta de zoneamento e de circulações.  

   
Fonte: LIMA, 1937: 34.                                                                                         Fonte: IBGE, 1942: 30. 



 

 
                                                                                                            Fonte: IBGE, 1942:62; 63. 
 
 
Figura 13 
 
A) À esquerda, eixos que formam o Centro Administrativo. B) À direita, distribuição dos 

edifícios públicos em torno da praça cívica e do monumento ao Anhanguera.  C) Abaixo, 

perspectiva.  

               
                         apud MANSO, 2001: 100).                                      LIMA, 1937: 143. 

 
                         apud MANSO, 2001: 127. 



 

Figura 14 

 

 

 
                                                                                 LIMA, 1937: 141. 
 
Figura 15 

Reprodução da planta de situação, originalmente na escala 1: 10.000  

 

                     
                                                    LIMA, 1937: 141.
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Figura 17 
 Tridente ou Pé de Pato. A) À esquerda, no projeto de Correia Lima B) Á direita nas 

intervenções da firma Coimbra Bueno Ltd., a morfologia permanece inalterada. C) Abaixo, foto 

aérea da construção da cidade seguinte o traçado original. 

 

       
    IBGE, 1942: 7.                                                                                                                                  Idem:48 

 

 
                        ALVARES, 1942: 26. 



 

Figura 18 

A) Detalhe da Planta Geral de Orientação, na qual é possível identificar os parques e bosques nas 

partes escuras.  B) Abaixo, foto aérea identificando a cidade e as suas matas.  

 

 
                            BUENO, 1938 apud MANSO, 2001: 228. 

 

 
                                                                                               ALVARES, 1942: 168.
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Figura 19 

A) Detalhe da Planta Geral de Orientação, na qual é possível identificar o prolongamento da Av. 

Anhanguera; B) Ao meio, projeto original; C) abaixo, foto aérea mostrando a antiga via para 

Leopoldo de Bulhões, agora passando pela zona urbana e alteração na pista de aterrissagem, o 

que a tornou assimétrica. 

 
 
BUENO, 1938 apud MANSO, 2001: 228. 

 
 
 
IBGE, 1942: 7. 
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CAPITULO 2 

VIGILIA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

valem apenas para o homem em estado de vigília 

 que não quer sonhar ou dormir sem pensamento" 

(Immanuel Kant) 

 

 

 

 O conceito não se presta à fronteira, ele se presta ao absoluto, ao universal. 

Porém, a fronteira erode o conceito. A fronteira erode o absoluto. A fronteira desloca. 

A fronteira instaura o estado de vigília. Um intermédio sem fim, onde uma 

horizontalidade a perder de vista muda o pensamento sob qualquer olhar externo, 

sempre atento. Lugar de tentação de olhar e ser visto. Esse estado e lugar, vigília, é 

instaurado em Goiânia, após os anos em 

múltiplos atores. Novos personagens tornam-se visíveis, neste lugar de fronteira em 

que se transformou Goiânia. Novos olhares e novas visibilidades sempre em vigília 

para o derredor da região, ao interior de Goiás, à transferência e construção da nova 

Capital Federal.  

 No capítulo 2, Vigília, veremos que Goiânia irá paulatinamente se configurar 

em ermos urbanos, em tensa relação entre urbanismo e urbanização. Descrevendo 

-

urbanização, os quais, impondo-se sobre os conceitos iniciais da urbanística gerarão 

representações de uma cidade dispersa e esgarçada. Essas mudanças resultarão 

da ação de novos personagens, atentos, fitando os olhos para o limiar da fronteira e 

para além desse limiar. Com o surgimento dos loteamentos dispersos, e entre eles 

longas distâncias a serem percorridas, será possível ver que os vazios sobrepõem-

- -se 

os cuidados da urbanística por uma cidade pervasiva, (re)nascida da vigília pela 

urbanização. Seus novos bairros, tais quais manchas de óleo espargidas, 

configurarão no espaço, um hiato: nem sonho, nem despertar. Nem sequer dormir, 

-

centra e estabelece a fronteira, é hora a Capital 

Federal, hora o interior de Goiás, hora a região como um todo. 



 

 

 Os personagens em vigília serão muitos. Todos migrantes. Estabelecidos, 

outsiders: a terra retalhada, o chão perfurado, marcas da urbanização 

nos quatro cantos. Máximo de urbanização, mínimo de urbanismo. Para analisar 

essa cidade em crescimento acelerado, apesar dos grandes hiatos relativos à 

urbanística, e seu novo quadro de relações que resultam em suas novas formas, 

valho-me de documentos produzidos por quatro personagens muito atuantes no 

período: Jerônimo Coimbra Bueno (O sonhador); José Peixoto da Silveira (O 

interessado).  

 Analisando seus registros, procuro compreender o surgimento dessa cidade 

dispersa, a atuação de seus novos personagens, a instauração de um novo tempo. 

Busco, também, compreender a forte relação com a construção de Brasília. Em meio 

à forte urbanização, não se teve e não se procurou ter os conceitos do urbanismo 

para o reordenamento da cidade. Porém, não se pôde perder a oportunidade única 

da instrumentalização para a construção de Brasília e para o desenvolvimento da 

região. 
 

O sonhador e o escafandrista 

 
 Após a inauguração de Goiânia, ainda se passaram três anos durante os 

quais Ludovico permaneceu como Interventor Federal. Nesse período, a 

urbanização da cidade pelo poder público permaneceu praticamente inalterada. 

Porém, dois outros atores continuaram transformando a paisagem suburbana do 

lugar que anteriormente era pura campina em terra revolvida: a parte da população 

que podia comprar vender e construir  e a parte pobre que construía casebres na 

zona mais próxima ao Setor Central.  

Nas memórias de um professor do Liceu de Goiás, consta que 

 

A população, eufórica com tanta obra, cada pessoa tendo na cabeça 

seus planos para o presente e para o futuro, só falava em compra e 

venda de lotes, construção de casas, todo mundo visando um futuro 

próspero (BRETAS, 2001: 272). 

 



 

 

 Essas duas partes da população, eufórica e ávida por ocupar espaços, 

parecia fazer eco às palavras de Teixeira de Freitas105 em seu discurso sobre 

Goiânia, em 1942: 

 

que a vossa cidade deve ser adornad 106 Aqui em Goiânia, o 

esforço público já fez demais. Cabe agora a vós, habitantes da 

nova capital, fazer o resto (apud TEIXEIRA, 1973: 204). 

 

 O poder público personalizado na pessoa de Pedro Ludovico já havia 

concretizado o ideal de construção da metrópole, e realizado o sonho de inaugurá-

la. Porém, a fixação de famílias em locais não planejados levou Ludovico a lotear 

espaços suburbanos à Leste, dantes ermos, e neles destinar alguns espaços 

públicos ao que posteriormente ficaria conhecido como Setor Leste. Essas 

mudanças no Plano de Urbanização, não previstas em 1938, prenunciavam as fortes 

transformações pelas quais a cidade iria passar, evidenciando que o plano de 

construção da metrópole se concretizou. Porém, as idéias para a continuidade de 

sua urbanização não se cristalizaram.  

 Nesse contexto, findo o Estado Novo e iniciado o processo de 

redemocratização no Brasil, Vargas e seus interventores são depostos. Em 1946 

ocorrem eleições diretas para Governador e Deputados. Em Goiás, Jerônimo 

Coimbra Bueno é eleito Governador e José Peixoto da Silveira Deputado Estadual. 

Estes dois personagens, cada qual à sua maneira, e movidos por distintas 

convicções, representam alguns dos diversos outros personagens que deram 

continuidade à urbanização de Goiânia. A disparidade entre esses dois personagens 

vai ser correlata à fisionomia que a cidade passará a adquirir: espaços contrastivos, 

falta de coesão, tergiversação ao urbanismo. 

 Tanto Coimbra Bueno quanto Peixoto da Silveira vão sustentar discursos de 

interiorização do Estado que deslocam em grande medida o interesse pela 

                                                
105 Secretário-Geral do Conselho Nacional de Estatística, órgão do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Baseado em seu plano de cooperação interadministrativa entre as três esferas governamentais  
federal, estadual e municipal , foi criado em 1934 e instalado em 1936 o Instituto Nacional de 
Estatística, que a partir de 1938 passa a denominar-se Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
pela associação nas mesmas bases de cooperação interadministrativa, do sistema de atividades 

 in http://www.ibge.gov.br/65anos/teixeira/nota.htm 
106 Citação de John Ruskin, designer inglês. 



 

 

continuidade de planificação da cidade que, como vimos acima, estava tendo as 

suas áreas suburbanas ocupadas. 

No caso de Peixoto da Silveira, interessa-me observar de que modo recriou 

na segunda metade dos anos de 1940, o discurso da interiorização que, segundo 

Coimbra Bueno, ocorreria com a construção da Capital Federal. Investido de uma 

personagem metaforicamente chamada de escafandrista, um médico-político que 

e em que vivia, Silveira vai construir um discurso 

de oposição a Coimbra Bueno, procurando legitimar a idéia de que o processo de 

litoral, e não o inverso, tal como Coimbra Bueno propunha. 

 Durante o período em que foi governador de Goiás, Coimbra Bueno 

participou, concomitantemente, como membro da Comissão de Estudos para 

Localização da Nova Capital (Comissão Polli Coelho). Cumprindo essas duas 

funções públicas ao mesmo tempo, o então Governador teve a oportunidade de 

- Cruzada Rumo 

ao Oeste (ver Manifesto no Anexo 1), dando a isso mais prioridade do que 

propriamente ao Governo de Goiás107.  

 Conforme Silva (1997: 41), como exemplar do tipo social do sonhador (aquele 

cuja ação é movida pelo que Weber denomina ética da convicção, ou seja, sua 

Bueno teve de pagar o preço de uma existência movida pelo sonho: a realidade o 

condena a um segundo plano. No caso, o sonho de interiorização da Capital Federal 

em primeiro plano e o governo de Goiás em segundo plano. 

Como o anterior governante de Goiás havia administrado pessoalmente a 

Capital durante doze anos, entre 1933 e 1945, criou-se a expectativa que o próximo 

faria o mesmo. Porém, Coimbra Bueno pouco ficava em Goiânia, pois passava a 

maior parte do tempo no Rio de Janeiro. A sua principal justificativa era que, como 

membro da Comissão de Estudos e Localização da Nova Capital do Brasil, deveria 

                                                
107 As eleições para Governador ocorreram em janeiro de 1947, e a posse no cargo se deu no dia 22 

Além de Coimbra Bueno, que estava representando o Estado de Goiás, participaram também dessa 
comissão Anhaia Melo (urbanista); Arthur Torres filho (Reitor da Universidade Rural do Brasil); 
Francisco de Souza (Ministério da Agricultura); Cristovan Castro (Conselho Nacional de Geografia); 
Geraldo Souza (médico); Antonio Cardoso (Professor); Jorge Burlamarqui (iniciativa privada); Odorico 
Albuquerque; Luiz Augusto Vieira (Vice-Presidente da Comissão); Djalma Polli Coelho (General do 
exército e chefe da Comissão). Ver: Lassance  e Lopes (2003). 



 

 

permanecer muito mais tempo na Capital Federal108. As viagens freqüentes ao Rio 

para atender a Comissão Polli Coelho ocorreram até agosto de 1948. 

Essa ausência de Coimbra Bueno em Goiânia, inicialmente por causa de sua 

participação na referida comissão, em seguida, devido aos projetos de imigração 

que elaborou junto ao Governo Federal, gerou uma arena política da qual procuro 
109  a de sonhador, pertencente a Jerônimo 

Coimbra Bueno, e a de escafandrista  para Peixoto da Silveira    que deslocaram 

em grande medida, o interesse pela continuidade de planificação da cidade para o 

interior do Estado. 

Em sua defesa, no discurso que fez na Assembléia Legislativa em 15 de julho 

de 1950, Coimbra Bueno apresentou a seguinte justificativa, para as suas freqüentes 

ausências de Goiânia: 

 

Fica assim justificado, perante o Povo Goiano, além das funções 

que inicialmente exercemos na Capital do País, como membros que 

já o éramos, da Comissão de Estudos e Localização da Nova 

Capital do Brasil,  o motivo de nossas tão numerosas quão 

trabalhosas e criticadas viagens e estadias, no Rio de Janeiro. 

(...) Ao invés de encontrarmos por parte de alguns que nos são 

contrários uma ação fiscalizadora, vigilante e eficiente, fomos alvo 

de uma oposição que desde o primeiro dia de nosso Governo se 

avocou a função de criar embaraços, sabotando conscientemente 

ou não as iniciativas governamentais e combatendo 

sistematicamente qualquer medida que se adote ou se ponha em 

prática. 

(...) Dezenas de milhares têm buscado nossa terra para aqui se 

radicarem, e da corrente imigratória que ensaiava os seus primeiros 

passos numa nova arrancada de povoamento do solo pátrio, mas 

que infelizmente foi e vem sendo perturbada pela ação deletéria de 

maus brasileiros (Diário Oficial: 15/07/1950). 

 

                                                
108 Após instalada, a Comissão Polli Coelho reuniu-se 23 vezes, 22 vezes no Rio de Janeiro e uma na 
Chapada dos Veadeiros.  
109 Neste caso, não se trata da identidade do self, definida em termos cultuais, mas do papel que 

e estabelecem no grupo em função das expectativas de 
apud PAIVA, 

2007: 78). 



 

 

 Portanto, como se vê, além de participar como membro da Comissão Polli 

Coelho, os principais pontos do programa de governo de Coimbra Bueno eram 

excêntricos a Goiânia. Tudo tendia a deslocar o governador da capital. Isso gerava 

não só um contraste ao grande foco de atenção que Pedro Ludovico deu a Goiânia 

durante todo o período em que foi Governador do Estado. Gerava, também, 

descontentamento quanto aos resultados efetivos produzidos na urbanização  que 

continuava se processando. Sobre esse aspecto, Coimbra Bueno fez o seguinte 

comentário: 

 

Aqueles que estão viciados em medir a ação dos Governos, pelo 

numero de metros de fachadas, inauguradas nas Capitais, - nós 

poderíamos, parafraseando D. João VI  responder com a frase, que 

 

 

O que significava abrir as portas para o mundo, ao invés de inaugurar 

numerosos metros de fachadas nas Capitais? Seria a realização do Congresso 

Eucarístico que a Igreja Católica realizou, em 1948, com o apoio do Governo? 

Certamente que Coimbra Bueno estava se referindo aos grandes incentivos que o 

seu governo estava dando para que as migrações se intensificassem em Goiás, 

atrelados à colonização do interior do Estado.  

Significava, sobretudo, a interiorização da Capital Federal. O que, no seu 

problemas de Goiás ou de Goiânia, mas da Nação: 

 
Desejamos, nesta oportunidade, pedir a atenção dos homens 

públicos para os nossos grandes problemas, já equacionados ou em 

execução. (...) Todos os esforços conjugados do Estado e da União, 

deverão ser sempre norteados pelo denominador comum  da 

interiorização da Capital Federal, obra inadiável de salvação 

nacional (Ibid.). 

 

 Fica claro, nessa citação, que Coimbra Bueno não se refere à urbanização de 

laro, também, 



 

 

 

Ora, os habitantes de Goiânia, acostumados a verem Jerônimo Coimbra 

Bueno no papel de engenheiro construtor da cidade, possivelmente, questionavam-

se porque, ao invés de continuar as práticas urbanísticas, estava bem mais 

 

 
O que fizemos, o que pudemos realizar, não é segredo, nem difícil 

de ser apreendido, salvo pelos que não querem ver, pelos 

derrotistas e negadores sistemáticos do esforço, proficiência e 

realizações de outrem. 

O povo, (...) temos certeza de que compreendeu e reconhece o que 

realizamos; e isto é bastante,  é tudo. 

Quanto aos ociosos e parasitários grupos politicantes, 

principalmente da Capital, que, sem nada produzirem de útil, porfiam 

por detrair Governos, (...) e de cumprirem sua inglória missão, que é 

simplesmente a de existirem para estabelecerem contraste entre 

eles e os homens dignos e capazes (Diário Oficial - 15/07/1950). 

 

O motivo desses ataques e defesas políticas era devido não só às suas 

permanentes viagens ao Rio de Janeiro, mas, também, ao seu programa de 

governo:  

 
O programa de governo que delineamos em princípios de 1947 

sofreu a imediata e forte oposição, que sempre encontramos por 

parte de grupos menos esclarecidos, empenhados em provocarem, 

para futuros proveitos pessoais, o insucesso de nossa atuação na 

gerência dos negócios públicos (Ibid.).  

 

 Enquanto o sonhador demonstrava a convicção de que os menos 

esclarecidos não o compreendiam, o escafandrista, Peixoto da Silveira, construía o 

se

baseados em discursos de gabinetes, ausentes de objetividade: 

 



 

 

Dirigentes, legisladores e administradores estão fadados ao mais 

lamentável fracasso quando, sem contato com a realidade e, pois, 

ausentes de objetividade, elaboram um programa de governo 

apenas considerando tais conhecimentos ou métodos, tais 

invenções ou teorias de gabinete, sem levar em conta as condições 

locais. (...) O Brasil guarda no discreto silêncio dos arquivos 

burocráticos o malogro de belos planos administrativos. A sabedoria, 

isto é, a compreensão das coisas, não se forma entre as muralhas 

de livros e grossos in-fólios, apenas, sem o contato com a própria 

natureza  o melhor de todos os mestres (SILVEIRA, 1981: 71-72). 

 

 Na citação, Silveira afirma que o contato com a realidade, a objetividade e a 

intitulado Pela interiorização da medicina, proferido no 1º Congresso Médico do 

Brasil Central, realizado em Araxá, em 1948. Ainda nesse discurso, Silveira 

 

medidas, as proporções reais, conhecendo-o criteriosamente, honestamente, 

 

 Uma questão possível de se colocar seria: quais medidas e proporções 

arquitetos ou outro tipo de planejador? Para Silveira, assim como o escafandrista é 

medida adequada, aquela medida que não permitiria que os planos se tornassem 

 

 

Sem conhecimento geo-econômico, social e etnográfico, num país 

de grande e diversificada extensão territorial, todos os planos 

constituirão nada além de romances ambiciosos, cujas páginas, se 

bonitas, podem enriquecer as antologias que se fazem de obras 

literárias, mas não ficarão na história, que é feita de ação (Ibid.). 

 

 O escafandrista seria aquele que procurava demonstrar um conhecimento 

profundo a respeito do Brasil Central. Com isso, Silveira argumentava que, em 

posse desse conhecimento profundo, só os médicos é que podiam propor ações 



 

 

concretas, pois só eles poderiam ficar para a história, haja vista que as suas práticas 

eram baseadas em ações concretas  e não em sonhos. 

Silveira justifica o seu argumento ao dizer que, uma vez em posse do 

conhecimento profundo, era preciso, a partir do congresso realizado em Araxá, que 

investido desse personagem que detém o conhecimento profundo, o escafandrista 

forjava tanto a sua identidade profissional como a do homem público110. Desse 

modo, o médico se contrapunha ao engenheiro, considerando-o como portador de 

um conhecimento da realidade, superficial e de gabinete.   

Voltando-se especialmente para a configuração da biografia111 
112, Silveira baseou-se na convicção de que os médicos,  

 

mais do que quaisquer outros profissionais, estamos a par do 

precaríssimo nível de vida do brasileiro: não através de impiedosas 

informações estatísticas, apenas, mas pelo humano contato direto, 

pessoal e íntimo. Os números informam e instruem, mas o contato 

com a realidade sensibiliza e comove (SILVEIRA, 1981: 89). 

 

contato com a realidade ao proporem projetos a partir do conhecimento livresco ou 

de teorias de gabinete.  

Com isso, Silveira foi o responsável em reconstituir o discurso médico em 

Goiás, fazendo-o retornar às suas bases empiristas. Sob o lema da emoção sincera, 

o escafandrista vai tecendo um discurso preocupado em recolocar em cena 

                                                
110 
condicionado pel

0: 8). 
111 

realização do sujeito. História, além do mais, em dois planos 

consubstanciada no novo estatuto da biografia  
112 -se de um plano peculiar: o das biografias de sujeitos incomuns que 
sintetizam e representam uma coletividade. Na configuração individualista, esses sujeitos incomuns 
colocam-
71). 



 

 

novamente o pensamento da elite médica, esse pensamento que havia se 

deslocado com as atuações do sonhador Coimbra Bueno no Governo de Goiás.  

Então, criticando os planos que tinham como ponto de partida as formulações 

gerais para só depois alcançarem o particular, Silveira afirma que somente os 

profissionais que conseguem inverter a fórmula da superficialidade conseguem 

conhecer a realidade como ela é. É dessa inversão que nasce o escafandrista, 

criticando a superficialidade dos planejadores, e enaltecendo a profundidade do 

médico: 

 

Ao observador superficial poderia parecer estranha a manifestação 

de uma classe aparentemente alheia a tais problemas. Mas é que, 

da complexa gama de suas relações profissionais, colhe o médico 

uma visão realista do estado econômico-social em que jaz o País. 

Não é o observador que fica à tona. Abrem-se-lhe todas as portas, 

dos palácios e das choupanas, dos lares e das almas. Escafandrista 

involuntário, penetrando, vê, e, aprofundando, sente, na intensidade 

dos grandes momentos, aquilo que mal e dificilmente outros 

profissionais podem entrever. Partindo do particular para o geral, da 

análise para a síntese, do indivíduo para a coletividade, o médico 

torna-se, por assim dizer, um sociólogo inconsciente. E é, sob o 

impacto de indizível carga emocional, que muita vez [sic.] se instala, 

no sociólogo inconsciente, o político involuntário (SILVEIRA, 1981: 

87). 

 

O ponto de partida é a ação emocionante na lida cotidiana do médico. A partir 

do contato com as pessoas, muitas vezes até com suas intimidades, o médico passa 

-se uma 

 

conformar-se com o ambiente, tenta reformá- -lo é que 

sanitário e o nível econômico encadeiam-se em recíproca e interativa correlação de 

 



 

 

Enquanto o sonhador se posicionava como um representante da Marcha para 

o Oeste, e, no caso do sonhador Coimbra Bueno, com a particular Cruzada rumo ao 

Oeste, o escafandrista assumia a posição de ser um lídimo opositor e crítico: 

 
(O fortunatos nimium, si bona nêmit, Agrícolas! Quibus ipsa, prosul 

discorbius arma.  Fundit humo facilem victum justíssima tellus)113 

[sic]. E assim por diante, o poema virgiliano, que não deu o 

resultado político visado. Apenas hoje tem utilidade didática, para 

suplicio dos ginasianos... Como os homens se repetem, ouvimos 

hodiernamente também aquela ingênua intenção repetida nas 

 

Frases que são apenas motivos literários, bonitas, como poesia, 

mas inúteis, como estímulo. 

O amor bucólico à terra não se desperta com paisagens (Ibid: 111). 

 

 Para que possamos entender porque Silveira se colocava como um lídimo 

opositor e crítico da Marcha para o Oeste, a ponto de considerá-la nada mais do que 

um inútil estímulo literário, é preciso conhecer um pouco da sua narrativa biográfica. 

Silveira repetiu diversas vezes que o progresso que o Estado de Goiás passava nos 

anos de 1940 e 1950 não era devido 

que ele conhecia bem, ou melhor, profundamente: o rápido processo de assimilação 

econômico-social dos migrantes.  

Falando com a profundidade que um escafandrista alcança sobre 

determinado assunto, Silveira narra a sua própria história bem como a de seus 

familiares migrantes que vieram de Minas Gerais bem antes de Vargas ter iniciado o 

projeto da CANG em Ceres. 

 

da Marcha para o Oeste que, conforme diz, o seu caso individual nem mereceria 

(SILVEIRA, 1981: 13)114. 

 

Iniciei a cavalo, a travessia de um túnel verde, a única via que 

perfurava a Mata do São Patrício. A finalidade da viagem era visitar 

                                                
113 [Virgílio, Georgica 2.458] Ó afortunadíssimos agricultores, se conhecessem os bens que têm, 
teriam-nos como arma para uma terra justa e farta. 
114 Ao receber o título de cidadão goiano. Discurso pronunciado em 17/01/1963, em sessão especial 
da Assembléia Legislativa de Goiás. In Silveira (1981: 13). 



 

 

meus pais e demais parentes, que haviam fixado residência no 

Município de Pilar, na região onde depois fundaram Floresta, hoje 

Itapaci (Ibid: 14). 

 

 Em outra narrativa, Silveira diz: 

 
Em janeiro de 1933, cheguei à capital mineira para fazer o exame da 

Universidade de Minas Gerais. No ano anterior, isto é, em 1932, 

meu pai mudara-se para o Estado de Goiás, com cerca de 80 

membros da família, os quais vieram para o município de Pilar de 

Goiás, onde compraram terras. Naquele município, eles fundaram 

um povoado a que se deu o nome inicial de Floresta e que é hoje 

Itapaci. (...) Formado em dezembro de 1938, em dezembro de 1938 

mesmo parti para Goiás, que ainda não conhecia pessoalmente. (...) 

Mergulhamos, de manhã, num verdadeiro túnel verde que era a 

passagem da Mata de São Patrício. (...) A mata ia até próximo de 

Itapaci que, naquele tempo, se chamava, como disse, Floresta 

(SILVEIRA, 1997a: 90-91) 115. 

 

 Logo em seguida a essa segunda narrativa do mesmo assunto, Silveira 

pondera que poderia ter adotado um estilo mais sintético para expor os seus dados 

biográficos. Porém, repensou que, se assim o fizesse, por mais extraordinária que 

  

 Silveira diz que, após o mergulho no túnel verde das matas de São Patrício, 

foi assim que, imperceptivelmente, tornei-me identificado com os problemas daquela 

 

 Silveira passou a residir em Jaraguá, onde pôde trabalhar como médico. 

Alguns anos depois, surgiu a CANG. 

 

                                                
115 Depoimento ao Conselho Estadual de Cultura (1984). 



 

 

Logo no segundo ano de clínica, o Dr. Bernardo Sayão apareceu em 

Jaraguá, para fundar a Colônia. Ele então me contratou como 

médico, e semanalmente eu ia de automóvel até certo ponto, depois 

seguia a cavalo. Financeiramente não me interessava, mas a 

experiência era fascinante (Ibid: 96-97). 

 

 Em momento algum Silveira comenta sobre ter participado de um programa 

as pessoas e com a natureza. Inúmeras vezes declarou o seu fascínio pelo 

heroísmo de Bernardo Sayão, mas nunca nominou Vargas nem vinculou a Colônia 

mente a de 

Goiás foi implantada com êxito. Sayão não media as conseqüências: atropelava a 

(ibid.).  

Já na trajetória do sonhador Jerônimo Coimbra Bueno, inteiramente mediada 

por 

falava-

interiorização da Capital Federal. 

A fim de compreendermos a inflexível postura do sonhador pela 

deixa de administrar a urbanização de Goiânia, em maio de 1939, envia uma carta116 

ao Presidente Vargas, declarando a sua fé e entusiasmo pela interiorização da 

Capital Federal. Em um trecho da carta, diz o seguinte:  

 
Antecipamos, Senhor Presidente, a nossa fé e o nosso entusiasmo 

pelos benefícios que advirão à nossa Pátria (da interiorização da 

Capital Federal)  se, ao invés de cristalizar o assunto em 

dispositivos constitucionais, como o fizeram nossos dirigentes de 

antanho, Vossa Excelência houver por bem lançá-lo no tabuleiro das 

realizações (BUENO, 1961:6).  

 

Conforme expõem Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno, que assinam a carta, 

a fé e o entusiasmo se davam pelo menos por duas razões: em primeiro lugar, eles 

mesmos poderiam iniciar tal empreitada, já que, com o sucesso obtido na 

                                                
116 Súmula da carta enviada a Getulio Vargas, In Bueno (1961). 



 

 

o 

Horizonte também era uma demonstração inequívoca de que progresso é 

decorrente do processo de urbanização. 

53117. Imbuindo-

se do que Vargas estava de fato disposto a fazer naquele momento, que era criar as 

Colônias Agrícolas Nacionais, Coimbra Bueno lança a Cruzada Rumo ao Oeste em 

agosto de 1940, no dia em que o Presidente visitou Goiânia118. Presente ao 

lançamento da Cruzada, Vargas disse: 

 
A sociedade ora fundada tão oportunamente, em Goiânia, com o 

do nosso aplauso, porque pretende, pela propaganda, desenvolver o 

pensamento e a ação em torno desse tema que é um roteiro da 

nossa civilização (apud BUENO, 1961: 9). 

 

 Observando o que os irmãos Coimbra Bueno tinham dito na Carta enviada a 

Vargas e as pretensões declaradas da Cruzada Rumo ao Oeste, é possível perceber 

construção de Goiânia. Inicialmente, os engenheiros oferecem os seus serviços119, 

posteriormente, a propaganda. 

                                                
117 Em 1953, dando prosseguimento aos resultados obtidos em 1948 pela Comissão de Estudos para 
a Localização da Nova Capital (liderada por Djalma Polli Coelho, durante o governo do Presidente 
Dutra), Vargas nomeou a Comissão de Localização da Nova Capital (liderada por Caiado de Castro e 
posteriormente José Pessoa), que definiu a sítio onde, posteriormente, Lucio Costa locou o seu 
projeto urbanístico para a construção de Brasília (NEVES e SILVA LOPES, 2003).  
118 Vale res
registrado na história oficial, muito menos a presença de Coimbra Bueno em Goiânia quando da visita 
de Getúlio Vargas. A Cruzada Rumo ao Oeste teria sido lançada no Automóvel Clube. Os irmãos 
Coimbra Bueno haviam se afastado das obras de Goiânia desde 1938, pois o Governo alegava que 
os engenheiros construtores deviam ao Estado a quantia de 961.953, 20 cruzeiros, pendência que só 
veio a ser resolvida em 1946, um ano após Ludovico ter deixado o Governo. Sobre o acerto de contas 
entre os engenheiros Coimbra Bueno e o Governo de Goiás, ver Lobo (1946: 2).  
119 
construção de Goiânia implicou em demorados estudos, pesquisas de experiência do que já havia 
sido feito no nosso e em outros países, em planos, comparações, críticas e, em mais do que tudo 
isso  em lutas vitoriosas contra as dificuldades do meio. Na porfia dessas lutas adquirimos, 
naturalmente, uma experiência, tirocínio e capacidade de trabalho que, pensamos, poderão ser úteis 
à nossa Pátria, nesta fase em que está sendo intensamente acelerado o ritmo de nosso progresso 
(BUENO, 1961: 8). 



 

 

Porém, a propaganda que os Coimbra Bueno estavam propondo fazer nesse 

segundo momento não visava alcançar aos renomados técnicos da engenharia 

nacional, ou seja, seu meio profissional120. O que se tinha em vista era colocar em 

- 121  proposta que se assemelhava ao papel 

de ideólogo do Estado Novo assumido por Cassiano Ricardo nos anos de 1930 e 

1940122. 

Sob esta roupagem de ideólogo do Estado Novo, Coimbra Bueno vai deixar 

em segundo plano, pelo menos em Goiás, a identidade123 de engenheiro construtor 

de edifícios, ruas, postes, calçamentos, etc., para assumir uma postura mais 

intelectu

para entendermos a enorme distância entre o que Coimbra Bueno propunha em seu 

plano de Governo e a continuidade administrativa e urbanizadora que os 

goianienses esperavam dele.  

É possível perceber que os pontos essenciais do plano de Governo de 

Coimbra Bueno já estavam presentes no M

 

Conforme Bueno (1961: 8), a finalidade numero 1 da Cruzada era: 

                                                
120 Ao que parece, nesse período, os irmãos Coimbra Bueno já tinham conseguido alcançar o renome 
no meio técnico profissional da engenharia e do urbanismo. Entre 1940 e 1942, o seu escritório foi 
contratado para elaborar o Plano Diretor de Curitiba, em que trabalhou o renomado urbanista Agache. 
Além disso, durante as décadas de 40 e 50, elaborou, no Estado do Rio de Janeiro, cerca de 15 
planos de urbanismo (FERNANDES e SAMPAIO, 2005: 514) além de inúmeras outras construções 
de edifícios no Brasil.  
121 -se com os poderes públicos, a imprensa do 
País e outras associações existentes, no sentido de promover com a máxima intensidade possível, a 
campanha da Marcha para o Oeste, que, sob o lema de Neo-bandeirismo, procurará, por todos os 
meios, despertar a atenção e o entusiasmo da Nação, para fazer reviver, na era de hoje, a epopéia 

 
122 O Bandeirismo, liderado por Cassiano Ricardo, tem origem no Movimento Verde e Amarelo, Grupo 
composto pelos paulistas Plínio Salgado, Cassiano Ricardo, Menotti del Picchia, Cândido Mota Filho 
e Alfredo Élis. No decorrer da década de 1920, os verde-amarelos foram a vertente conservadora do 
movimento modernista. Para eles, entrar na modernidade implicava em romper radicalmente a 
herança cultural brasileira e européia. Seu lema era taxativo: "Originalidade ou Morte!". A proposta 
cultural dos Verde-amarelos tinha como contrapartida política o autoritarismo. Na década de 1930, os 
Verde-amarelos bifurcaram-se em integralismo e bandeirismo. Cassiano Ricardo liderou o 
bandeirismo e Plínio Salgado o Integralismo. O bandeirismo defendia que as fronteiras geográficas e 
culturais do país deveriam fortalecer o Estado e evitar a penetração de ideologias consideradas 
"alienígenas". Ao longo da década de 1940, Cassiano Ricardo, Menotti del Picchia e Candido Mota 
Filho iriam tornar-se, em diferentes graus, ideólogos do Estado Novo, escrevendo artigos na imprensa 
diária em que defendiam as bases doutrinárias do regime. Sobre esse assunto ver: MOTA (1992). 
123 Neste caso, não se trata da identidade do self, 
que se estabelecem no grupo em função das expectativas de comportamento associadas às posições 

apud PAIVA, 2007: 78). 



 

 

 

Fazer a aproximação das zonas coloniais  aqui chamadas do 

Oeste  com os centros metropolitanos do Brasil, visando a integrá-

las cada vez mais no concerto da vida nacional, dentro da 

concepção de serem elas o meio onde se poderão desenvolver, 

solidamente, as raízes da civilização brasileira (BUENO, 1961: 8). 

 

metropolitanos do Brasil, conforme acima exposto, foi equacionada no plano de 

 

Sobre esse assunto, nas explicações que deu à Assembléia Legislativa a 

respeito de seu Governo, consta o seguinte: 

 

maior obra da nacionalidade em todos os tempos: - a interiorização 

de sua Capital. E foi por isto que nos deslocamos da área palaciana 

de Goiânia, para os distantes rincões de nosso Estado, e para a 

Capital Federal, onde passamos boa parte de nosso tempo e 

lutamos com uma equipe de bons brasileiros. Parlamentares, 

Ministros, Diretores e Técnicos e Auxiliares, que com o nosso 

grande Presidente, colaboraram com entusiasmo, dedicação e 

eficiência em tudo que diz respeito, não ao regionalismo acanhado 

de um Estado pobre, mas ao cumprimento essencial e preliminar do 

Artigo 4º da Constituição Federal que está sendo realizado, isto é  

preparo e desenvolvimento preliminar do Planalto Central  para 

tornar-se sede da administração Federal (Diário Oficial, 15/07/1950).  

 

 Conforme vimos no capítulo 1, a construção das vias de comunicação 

interligando Goiânia aos diversos municípios do Estado já era uma grande 

preocupação de Pedro Ludovico, sendo, inclusive, um dos elementos de constituição 

do partido urbanístico de Atílio Correia Lima. Afinal, essa era a maneira mais prática 

 



 

 

construção da nova capital de Goiás, haja vista que, como lembrou Castro Costa124 

à época (1947: 44), eram óbvios os problemas afetos à Estrada de Ferro de Goiaz: 

 
Efetivamente, essa ferrovia, iniciada em 1909, não conseguiu ainda 

penetrar senão até a industrial Anápolis, servindo dessarte [sic] 

parte do Triangulo Mineiro e parte do sul do Estado de Goiaz. Esse 

status quo encerra apenas a realidade inegável da magna questão, 

que o Governo Federal não tem podido resolver de melhor modo, 

com mais rapidez (COSTA, 1947: 44).  

 

Como já se sabia sobre as enormes dificuldades ligadas ao transporte 

ferroviário, as opções prioritárias para as vias de comunicação em Goiânia foram o 

transporte rodoviário e aéreo. Portanto, a novidade de Coimbra Bueno, quando fala 

fato de vir, pelo menos em suas palavras, acompanhada da colaboração de 

g

Assembléia Legislativa de Goiás de que as suas iniciativas pessoais, desde o 

lançamento da Cruzada ao Oeste, a essa altura, já eram grandes êxitos, porém, 

poucos o enxergavam.  

Pelo que diz Coimbra Bueno, muitos do Governo Federal, inclusive o próprio 

Presidente Dutra, não só conseguiam compreender como participavam das suas 

-

governo não se resumiam mais a  

Ao final de seu mandato, Coimbra Bueno insistia em demonstrar que tinha 

conseguido ir além da construção de Goiânia. O acontecimento mor de seu governo 

estava voltado não mais para a cidade, e sim para a região. Coimbra Bueno disse 

 para 

tornar-  

                                                
124 No primeiro número da Revista Oeste que circulou em 1942, os editores dedicaram toda a sua 
edição para homenagear Goiânia por meio de diversos textos. Um deles foi o artigo O sentido 
ideológico de Goiânia, de Gerson Castro Costa, cuja reflexão se apóia na abordagem recorrente do 
período de relacionar o significado ideológico da edificação da cidade de Goiânia ao quadro histórico 
de expansão das bandeiras no que se refere ao aspecto aventureiro da expansão para o interior do 
país. O sentido ideológico de Goiânia, posteriormente, foi colocado como ultimo capitulo do livro A 
Metrópole do Oeste, do mesmo autor.  



 

 

acontecime

ressignificou a razão da existência das vias de comunicação até Goiânia, que, para 

ele, eram apenas um lugar de passagem para Brasília. Porém, o seu lugar de fala 

era o litoral. Os seus principais interlocutores não estavam no interior. Fazia-se 

compreender claramente no Rio de Janeiro, mas não em Goiânia.  

Outro ponto importante de seu Programa de Governo, também estreitamente 

relacionado à Cruzada Rumo a Oeste, portanto, praticamente incompreensível para 

os goianienses, era o investimento maior na área rural do que na área urbana.  

No quarto item do , 

diz o seguinte: 
 

Atrair para o Oeste a atenção dos elementos estrangeiros, no 

sentido de fazer com que capitais sejam canalizados para lá no 

aproveitamento das suas riquezas. Para isso, a C.R.O. promoveria 

excursões de representantes estrangeiros e de missões comerciais 

e econômicas em visita ao Brasil, além de procurar atrair-lhes a 

atenção por todos os demais meios ao seu alcance (BUENO, 1961: 

s/p.). 

  

Esse ponto de incentivo, a imigração para as zonas rurais, tornou-se parte do 

Programa de Governo. Porém, a celeuma em torno dessa proposta foi tão grande, a 

ponto de a Assembléia vir a sofrer um colapso. Sobre o colapso e o ponto do 

Programa de Governo a ele relacionado, Coimbra Bueno disse o seguinte, em seu 

discurso na Assembléia Legislativa: 

 
Deixamos de apreciar, nesta Mensagem, o colapso dos trabalhos da 

Assembléia Legislativa no decorrer de 1949; (...) as 

responsabilidades ficaram bem definidas, em face da magnitude dos 

problemas que deram origem à estagnação dos trabalhos 

legislativos. 

(...) Buscou o Executivo a colaboração dos melhores técnicos 

nacionais e locais, a fim de constituirmos um órgão que criasse ou 

atualizasse dispositivos legais, agregasse modernas e eficientes 

normas administrativas, e fosse capaz de arcar com a grande 

responsabilidade da racionalização e incentivação da migração 



 

 

decorrentes de famílias brasileiras que, às dezenas de milhares têm 

buscado nossa terra para aqui se radicarem, e da corrente 

migratória que ensaiava seus primeiros passos numa nova 

arrancada de povoamento do solo pátrio, mas que infelizmente foi e 

vem sendo perturbada pela ação deletéria de maus brasileiros 

(Diário Oficial, 15/07/1950).  

 

não aceitavam a atuação de empresas de colonização, tal como ocorria no Norte do 

Paraná125 desde os anos de 1930. Conforme mostra Coimbra Bueno acima, o 

Governo do Estado teve que agir de forma isolada na questão dos projetos de 

imigração.  

Através da criação do departamento de Estudos de Colonização e Imigração 

pelo Governo de Goiaz126, foram organizadas diversas viagens de estudos pelo 

interior de Goiás. Os resultados foram publicados pela Imprensa Oficial do Estado, 

em cinco números no Boletim Informativo.  

O Boletim Informativo nº 5127 publicou integralmente o relatório dos estudos 

feitos pelo engenheiro industrial italiano Giacinto Casaluce, dono das Empresas 

Casaluce, cujos estudos128 também foram apresentados na 1ª Conferência Brasileira 

de Imigração e Colonização [Brasil Central] 129 ocorrida nos meses de abril e maio de 

1949, em Goiânia.  

                                                
125 Desde 1930, a Companhia de Terras Norte do Paraná colonizou cerca de 13.166 km2, fundando 
63 cidades e patrimônios. Conforme dados do Museu Histórico de Londrina, a CTPN vendeu lotes e 
chácaras para 41.741 compradores, de área variável entre 5 e 30 alqueires, e cerca de 70.000 lotes 
urbanos com média de 500 m². Em 1944, a companhia passou a chamar-se Companhia 
Melhoramentos Norte do Paraná (in http://www2.uel.br/museu/complementares/colonizacao.html). A 
região norte do Paraná passou por vários momentos de colonização. O primeiro patrimônio, 
Patrimônio Três Bocas, foi adquirido em 1924 (em homenagem ao rio divisor das terras da CTNP); 
esse patrimônio, em 1932, passou a denominar-se Londrina. Yves Bruand (2002; 345) diz que as 
cidades que resultaram das frentes de colonização tornaram-se excelente soluções geográficas mas 
irrelevantes soluções urbanísticas. Yamaki (1995: 236) contesta Bruand, dizendo que assim como 
Belo Horizonte, Goiânia e outras capitais projetadas, as cidades Norte Paranaenses se constituem 
em importantes antecedentes na definição e estudo da forma urbana, especialmente no que se refere 
à figura do  de ser uma seqüência de planos 

 
126 Esse departamento era comandado por Jesco W. de Putkamer, nascido na cidade de Macaé (RJ), 
um ano após sua família ter vindo da Alemanha para o Brasil, em 1914. 
127 BOLETIM INFORMATIVO Nº 5  Esboço de um projeto de colonização no Estado de Goiás. Ver 
Fig. 22 a. 
128 Mecanização - colheita de arroz; Criação  fazenda em Paraúna; Ampliação e melhoramento de 
uma estrada (Fig. 22). 
129 Desde a Comissão Cruls, o termo empregado para designar a região onde se localizava o Estado 

por Vargas, com vista a empreender a Marcha para o Oeste, passou-se, também, a incluir o termo 



 

 

Como se pode ver na figura 23, os temas130 dessa Conferência são todos 

relacionados a questões afetas à área rural. Com exceção de uma única temática 

urbana A futura capital do Brasil (item 9), tudo o mais que se discutiu e foi 

apresentado esteve focado em assuntos sobre a região como um todo; sobretudo os 

assuntos mais direcionados à colonização, como criação de gado, abertura e 

melhorias de estradas, vegetação, uso da terra, pequenas hidrelétricas e, até 

mesmo, pequenas indústrias. 

Neste mesmo ano do evento ocorrido em Goiânia, o Conselho Nacional de 

Geografia publicou uma separata da Revista Brasileira de Geografia IBGE (nº 3, ano 

X, 1949), cujo título é A vegetação e o uso da terra no Planalto Central, de autoria do 

geógrafo Leo Waibel. Como se pode ver na introdução deste texto de Leo Waibel, as 

preocupações do IBGE, desde 1946 também estavam voltadas para a questão da 

colonização e da localização da nova Capital Federal: 

 
Em 1946 e 1947 fiz duas excursões ao Planalto Central. Na 

primeira, era meu propósito estudar problemas de colonização e na 

segunda, junto com um grupo de jovens geógrafos brasileiros, estive 

fazendo pesquisas sobre sítio e posição adequados à nova capital 

do Brasil. Em ambas as excursões dei muita atenção à vegetação131 

(WAIBEL, 1949: 2) 

 

Como se vê, no período em que Coimbra Bueno foi governador de Goiás, o 

interior do Estado estava sendo dissecado com vistas a receber a nova Capital 

Federal. Porém, na medida em que se valorizou no Estado as questões relacionadas 

à colonização do interior, desvalorizou-se o urbanismo. Os projetos urbanos, 

solicitados pelas prefeituras do interior ao Governo, eram feitos pelos mesmos 
                                                                                                                                                   

só Goiás. Porém, é um termo com uma forte carga semântica afirmativa de que o Brasil não estava 
restrito ao litoral. 
130 1. Recursos naturais de Goiás e do Brasil Central; 2. Estrutura da produção atual de Goiás e do 
Brasil Central; 3. Solo, clima e salubridade; 4. Revestimento florístico do Estado e do Centro-Oeste; 5. 
Relações entre o homem e a terra no Estado e no Brasil Central; 6. Comunicações e Transporte no 
Brasil Central; 7. O homem do Brasil Central; 8. Alimentação das populações do Planalto; 9. A futura 
capital do Brasil; 10. Apreciação dos trabalhos da Fundação Brasil Central do ponto de vista de 
pioneiro; 11. Relacionar as bacias dos Rios São Francisco, Amazonas e Prata ao plano de 
desbravamento do Brasil Central; 12. As possibilidades de colaboração internacional para 
desenvolvimento da imigração colonizadora do Brasil Central; 13. Aspectos nacionais e internacionais 
do problema da imigração; 14. Escorço histórico da colonização de Goiás e do Brasil Central. 15. 
Perspectivas de colonização no Centro Oeste; 16. Tipo ideal de colonização do ponto de vista 
técnico. 
131 Ver figura nº 24. 



 

 

técnicos que atuaram na urbanização de Goiânia desde 1935. Mas, por outro lado, 

havia também a urdidura de uma tradição que remonta ao último quartel do século 

XIX em diante, que são os loteamentos feitos por topógrafos ou agrimensores em 

patrimônios132, que, uma vez loteados eram transformados em vilas133 e, 

posteriormente, em cidades pequenas (SILVA, 2008: 108; SILVA, 1988: 101; 

VALVERDE, 1985: 49).  

A praticidade da vida rural do interior exigia os serviços de agrimensura ou 

topografia e relegava a segundo plano os serviços urbanísticos. Estes, mais teóricos 

e complexos, eram afeitos aos grandes centros urbanos. O depoimento de Peixoto 

da Silveira, que criou uma cidade em 1946 no interior de Goiás, mostra que, para 

isso não era necessário os serviços de arquitetos ou urbanistas: 

 
Foi quando me lembrei do potencial da região do Curral Queimado. 

Conclamei os fazendeiros que fizessem a doação de terrenos à 

Prefeitura e, como prefeito, eu me comprometia a providenciar o 

planejamento para fundar ali um povoado. (...) a planta de Itaguaru 

foi feita pelo Dr. Jarbas Campos Arantes. (...) Não foi realmente um 

arquiteto nem urbanista, foi um agrimensor prático que fez a planta 

de Itaguaru que é retangular (SILVEIRA, 1997: 106-107).  

 

Observa-se, na fala de Peixoto da Silveira, que, na década de 1940, os 

serviços dos agrimensores estavam sendo solicitados para a efetivação dos 

obre o 

terreno, vender lotes, obter lucros e, com esse lucro, construir uma escola ou uma 

sede municipal, além de algumas estradas vicinais. Não era preciso se preocupar 

com infra-estrutura, pois a vida meio urbana, meio rural, satisfazia. 

Essa facilidade em lotear terras, aproveitada para criar cidades no interior do 

Estado, foi transplantada para a Capital no final da década de 1940. O processo de 

urbanização, que ocorre a partir de 1950 em Goiânia, é decorrente da aprovação de 
                                                
132 Conforme Murilo Marx (1991), os patrimônios r
determinações atinentes as normas e influências exercidas pela Igreja Católica. Silva (2008: 97) 
Mostra que já no que se refere aos patrimônios leigos, o proprietário das terras é que vai conduzir as 
feições do 

espaço tornando-o um locus  
133 Silva (2008: 108) Mostra que neste período, já não se encontram mais os traçados tortuosos, 

dicam a presença de um 
técnico munido de esquadro, traçado retilínio e ordenação. 



 

 

loteamentos sem infra-estrutura que iria caracterizar um período de 

 

Só o fato de Goiânia ter tido, subseqüentemente, dois engenheiros que foram 

prefeitos da Capital,  Ismerino Soares de Carvalho134 e Eurico Viana135  e mesmo 

assim não terem conseguido mobilizar a classe, em torno das discussões sobre 

urbanismo, mostra que os engenheiros atuantes em Goiás ainda não tinham espírito 

corporativista, já fortemente demonstrado pelos médicos, conforme dito acima. Nem 

sonhadores, nem escafandri  

Além disso, é de se considerar que o governador, também engenheiro, por ter 

deslocado os seus sonhos de planejamento para os processos de interiorização, e 

não de urbanização, também tenha colocado as questões urbanísticas sobre 

Goiânia em segundo plano nesse período. Considerando que, como já vimos, a 

colonização do interior e a transferência da Capital Federal foram as prioridades de 

seu governo. 

Em 1949, chegaram a Goiânia dois engenheiros: Luiz Pargendler e Ewald 

Janssen, que iriam trabalhar como projetistas de vários loteamentos. Ambos vieram 

por causa de projetos do Governo de Coimbra Bueno. Luiz Pargendler136 veio 

trabalhar na Comissão de Estudos e obras dos Rios Tocantins e Araguaia, acabou 

fixando residência em Goiânia, em 1949, onde reside até os dias de hoje137. Ewald 

Janssen veio pelo programa de imigração do Governo, porém, como tinha formação 

superior (ver anexo nº 2), acabou fixando residência e procurando emprego na 

capital, ao invés de ir para as colônias de imigração. 

 A chegada desses engenheiros anuncia uma nova etapa na urbanização de 

Goiânia. Após o final de seu governo, Coimbra Bueno volta para o Rio de Janeiro e 

continua a trabalhar em seu escritório. De junho de 1953 a agosto de 1954, 
                                                
134 Carvalho nasceu na cidade de Urandy, Estado da Bahia, formou-se em Engenharia-Eletrotécnica 
pela Universidade de Minas Gerais, passou a residir em Goiânia a partir de 1937, tendo ocupado o 
cargo de chefia no Cadastro do Estado (posteriormente Divisão de Terras e Colonização). Foi 
nomeado prefeito durante o período da interventoria do Desembargador Eládio Amorim (09/11/1945 a 
17/02/1946) e posteriormente no início do governo Coimbra Bueno (26/03/1947 a 06/11/1947). 
135 Nasceu em Coimbra (MG), formou em Engenharia Civil em Juiz de Fora. Passou a residir e 
trabalhar nas obras de construção de Goiânia desde 1934, tendo sido engenheiro do Estado desde 
esse período, até o final da década de 1950, quando então retorna para Minas Gerais. 
136 Aos 90 anos, Pargendler ainda atua profissionalmente com projetos de loteamentos, em Goiás e 
na região Centro Oeste. 
137 Viagem de estudos de estudos realizada pelo Ministério de Viação e Obras Publicas, a pedido do 
Governo de Goiás, em 1949. A navegação fluvial em Goiás vinha sendo alvo de muitos estudos, 
desde a época em que Couto Magalhães foi governador da Província. Anteriormente a esta viagem 
da Comissão de Estudos e obras dos Rios Tocantins e Araguaia, o Engenheiro Aldo Andreoni 
realizou estudos que foram publicados pelo BOLETIM INFORMATIVO Nº 4  Relatório de uma 
viagem realizada ao baixo e médio Tocantins (IMPRENSA OFICIAL DE GOIÁS, 1948).  



 

 

trabalharia, ainda como membro da Comissão de Localização da Nova Capital 

Federal138, e, entre 1955 e 1963, atuaria como Senador por Goiás.  

Antes de retornar ao Rio de Janeiro, porém, Coimbra Bueno presenciou o 

maior exercício de autonomia municipal139 da Prefeitura de Goiânia até então140: a 

assinatura do decreto 176 pelo prefeito Eurico Viana. Esse decreto desencadeou o 

interesse de inúmeros loteadores, já que a obrigatoriedade de colocação de infra-

estrutura fora revogada. Então, grande parte do fluxo de migração que estava 

voltado para o interior passa a focalizar a capital de Goiás. Conseqüência disso é 

que, entre 1950 e 1960, Goiânia tornou-se a segunda cidade brasileira com maior 

taxa de crescimento populacional do país. Quase duas centenas de novos 

loteamentos foram aprovados pela Prefeitura até 1959, quando o então prefeito 

Jaime Câmara assinou a Lei nº 1.566 (11/09/1959) para proibir novos loteamentos. 

Peixoto da Silveira e Coimbra Bueno também se beneficiaram com a 

possibilidade de empreender loteamentos em Goiânia. Silveira tornou-se o 

proprietário dos loteamentos Vila Brasília e Jardim Vila Boa. Coimbra Bueno, 

conhecido proprietário de grande parte da Cidade-Satélite Campinas141, teve 

aprovado e comercializou os loteamentos Setor Bela Vista, Setor Macambira, Setor 

Cidade Jardim e Bairro Rodoviário. 

É provável que, diante desse fluxo de urbanização de Goiânia, Silveira tenha 

iniciado a reelaboração de seu discurso anterior, o qual era fortemente caracterizado 

pelo médico que assume como lugar de fala o interior de Goiás. No discurso 

                                                
138 A Comissão de Localização da Nova Capital Federal foi criada em 8 de junho de 1953, tendo sido 
presidida por Aguinaldo Caiado de Castro até 24 de agosto de 1954, dia em que morreu Getulio 
Vargas. Após a morte de Vargas, foi organizada uma nova comissão, presidida por José Pessoa, na 
qual  Coimbra Bueno não permaneceu para dar continuidade a seu trabalho.   
139 
Constituição Republicana de 1891. Segundo Bastos (1993: 217), para além do âmbito jurídico, o 
municipalismo brasileiro passa a ocorrer na prática após o texto Constitucional de 1946. Segundo 
esse autor, já na Assembléia Constituinte de 1946, via-se que a corrente municipalista havia 

 
140 Não é possível afirmar que o Decreto Lei nº 90 A (30/07/1938), assinado pelo Prefeito Venerando 
Borges e pelo Secretário Zechi Abraão, significou participação da Prefeitura na urbanização de 
Goiânia, haja vista que esse Decreto visava apenas cumprir a determinação federal dada pelos 
Decretos Lei Federal nº 311 (30/03/1938) e nº 808 (09/06/1938), os quais dispunham sobre a 

princípios de 1938, o Governo Federal fizera baixar importante decreto-lei, dispondo sobre a divisão 
territorial do País, para a uniformização dos limites das circunscrições territoriais e outras 
providências, de acordo com resoluções do Conselho Nacional de Estatística. Esse decreto-lei 
deveria,  como foi  s  
141 A inclusão de terras de Coimbra Bueno, transformadas no projeto da Cidade-Satélite Campinas, 
aprovado pelo Decreto Lei 90-A (1938), dentre outras questões administrativas e políticas, levou o 
Estado a rescindir o contrato com os engenheiros Coimbra Bueno em 1938 (MANSO, 2001: 238).  



 

 

realizado em dezembro de 1951, no 3º Congresso Médico do Brasil Central142, a 

para estimular a 

 

 

Aqui se encontram, neste instante, médicos de Goiás e de outros 

Estados vizinhos ou distantes, irmãos pela Geografia ou pela 

História, que vieram, neste verdadeiro turismo da ciência e de 

brasileirismo, penetrando dentro do coração geográfico da Pátria, 

onde determinismos históricos marcaram encontro entre os filhos 

dos homens de quase todos os quadrantes da Federação, nortistas 

e sulistas, brasileiros de todas as latitudes, brasileiros do mesmo 

ideal na audácia indomável de vencer distâncias, na faina milagrosa 

de plantar cidades.  

Aqui, pois, neste Congresso, que foi mais que um turismo de 

cientistas, para se converter em verdadeira romaria de brasilidade, 

erigistes um altar provisório no Planalto Central Do país, para o culto 

perene da Ciência [sic] (SILVEIRA, 1981: 80). 

 

 

iluminar, Silveira indicava a centralidade de Goiânia, local onde ocorria o evento.  

Com isso, a idéia de interiorização, em Silveira, passa a ser formulada a partir 

da centralidade de Goiânia cuja urbanização passará a ser mostrada por Silveira 

como um exemplo 

Bueno desfocou as preocupações com a urbanização ordenada de Goiânia, ao 

ressaltar os projetos federais para o Planalto Central, Peixoto da Silveira ignorou as 

práticas e os conhecimentos urbanísticos que davam à cidade uma identidade de 

metrópole planejada.  

As identidades contrastivas serão rebatidas para o processo de urbanização. 

As múltiplas intervenções, e as múltiplas identidades de seus agentes alterarão a 

fisionomia da cidade.  

                                                
142 Realizado em Goiânia, tendo, portanto Pedro Ludovico e Silveira como anfitriões, já que Ludovico 
tinha sido eleito Governador e Silveira fora nomeado o Secretário de Estado da Saúde. Ver Silveira 
(1981: 77-81). 



 

 

Conforme veremos a seguir, sob a ótica do engenheiro Ewald Janssen, a 

urbanização de Goiânia, realizada entre grandes hiatos urbanísticos e efetuada por 

múltiplos atores, resultou em uma cidade desconexa durante os anos de 1950 e, 

como tal, precisava ser replanejada.  

 

Cidade desconexa: pareceres de Ewald Janssen (1951  1954) 
 
 A centralidade de Goiânia a que se referia Silveira já estava sendo 

demonstrada com a realização de eventos para os quais vieram gente de toda a 

parte, como havia sido observado pelos realizadores do Congresso Eucarístico, em 

1948, bem como pelos realizadores da 1ª Conferência Brasileira de Imigração e 

Colonização (Brasil Central), em 1949, além do 3º Congresso Médico do Brasil 

Central, em 1951. Não demoraria muito para que essa centralidade se tornasse o 

maior alvo do fluxo do movimento migratório para Goiânia. 

No dia 31 de janeiro de 1951, em Goiânia, deu-se, na Assembléia Legislativa 

de Goiás, a posse do Governador Pedro Ludovico e o Vice Hosana Guimarães, 

eleitos em 3 de outubro de 1950. No mesmo dia, na Câmara dos vereadores, 

também voltava ao poder Venerando Borges, dessa vez como prefeito eleito. O 

agora ex-prefeito Eurico Viana assumira a direção do Departamento de Viação e 

Obras Públicas do Estado (DVOP).   

Como disse anteriormente, Goiânia estava sob o impacto de forte 

urbanização, determinada por enorme quantidade de loteamentos aprovados pela 

Prefeitura, além de crescente número de migrantes que se dirigiam para esses 

loteamentos, ou para áreas ilegais, formando áreas de posse que, ao gerarem uma 

nova configuração urbana, deixavam ao longe, no tempo e no espaço, a metrópole 

urbanisticamente sonhada. 

Pedro Ludovico registra, em suas Memórias, que, ao voltar a governar o 

Estado, as suas impressões foram as seguintes: 

 
Como não se ignora, nesse período, a nossa terra não teve nenhum 

benefício de vulto, a não ser alguns prédios para grupos escolares e 

escolas rurais, construídos com verbas federais. 

Qual o edifício publico que se construiu em Goiânia? Nenhum. 

Quantos metros quadrados de pavimentação asfáltica se fizeram? 



 

 

Nenhum. Qual a providência tomada para melhorar a energia 

elétrica? Nenhuma. 

(...) O serviço Telefônico continuou como fora por mim construído, 

sem experimentar nenhum aumento. 

Só o abastecimento de água passou por ligeira melhora, pois, como 

se vê, continuamos em regime deficitário (TEIXEIRA, 1973: 252). 

 

Nessa crítica ao governo de Coimbra Bueno, podemos perceber que quem 

volta ao poder não é apenas o ex-administrador de Goiás, mas, sobretudo o 

fundador de Goiânia. Ludovico manifestou a sua preocupação com a falta de 

inauguração de prédios públicos. Porém, o mais grave se relacionaria com a 

descaracterização que os fluxos migratórios vinham impondo ao projeto inicial de 

urbanização. 

Goiânia estava se tornando uma cidade desconexa com a aprovação de  

inúmeros loteamentos, cujo critério se baseava apenas em estarem localizados 

dentro do diâmetro legal de 30 quilômetros. Pedro Ludovico irá demonstrar essa 

preocupação com os rumos da urbanização de Goiânia ao contratar o engenheiro 

Ewald Janssen para os quadros do DVOP, em que emitirá pareceres técnicos sobre 

os projetos urbanos de Goiânia. 

Diferentemente de Coimbra Bueno e Peixoto da Silveira, os textos produzidos 

por Janssen têm Goiânia como questão central. Sobretudo por meio de análises dos 

problemas decorrentes da urbanização crescente, os seus pareceres delineiam 

aspectos técnicos referentes ao traçado da cidade, topografia, e alguns aspectos 

ambientais. O seu olhar se fixa sobre Goiânia como uma cidade desconexa. Sua 

referência fundamental, prática, é a fisionomia de metrópoles como São Paulo e 

Nova Iorque. A partir desse olhar, produz textos que expõe a cru a realidade da 

urbanização de Goiânia e de seu hiato crescente com o urbanismo, por causa dos 

inúmeros loteamentos aprovados sem preocupações com áreas públicas, sem 

conexões com o projeto original, aprovado em 1938. Desse modo, os seus textos o 

que, ao final resulta- -l

topografia e o urbanismo.  



 

 

Desde 1947, ao aprovar a Lei nº 574 que aumentou a área urbana do 

município para um círculo de 30 quilômetros de diâmetro143, a Prefeitura vinha 

dando provas das prerrogativas de autonomia municipal conferidas pela Constituição 

de 1946. Entretanto, ao modificar o Código de Obras do Município em julho de 1950 

(Decreto nº 16), liberando os loteamentos de qualquer infra-estrutura para que 

mesmo assim fossem aprovados, a urbanização de Goiânia fugiu definitivamente ao 

controle do Plano de Urbanização, implantado pelo Estado. 

Conforme mostra Daher (2003), nesse período os particulares tornaram-se os 

maiores proprietários de terras. Durante nove anos ininterruptos, entre 1950 e 1959 

(ano em que a Lei municipal 1.566  11/09/1959  proibiu qualquer novo 

terrenos para futura expansão, os quais foram vendidos, invadidos ou doados à 

 

Isso decorria, em primeiro lugar, do deslocamento do foco de atenção do 

Governo Estadual que, na gestão anterior, passou a incidir sobre o interior do 

Estado, e não sobre a Capital. Em segundo lugar, mesmo tendo um número 

considerável de engenheiros atuando em Goiás, não havia em nenhuma instância, 

na capital, de um modo geral, discussões sobre urbanismo144. Esse distanciamento 

por parte dos técnicos em relação aos problemas que vinham surgindo com a 

urbanização, a meu ver, gerava um estado acrítico que em nada contribuía para que 

os agentes urbanizadores pudessem articular os loteamentos particulares com o 

interesse público da cidade como um todo. E, em terceiro lugar, mesmo com o 

aumento dos problemas urbanos decorrentes do grande número de loteamentos 

aprovados, a Prefeitura Municipal não ampliou os seus quadros de técnicos, tendo 

continuado contando com os serviços de apenas um engenheiro que se ocupava 

apenas com serviços emergenciais. 

                                                
143 Esta Lei ampliou a área urbana, exigindo, porém que os loteamentos sejam aprovados mediante 
colocação de infra-estrutura urbana colocada pelo proprietário das terras loteadas; inclui o Setor 
Leste na Zona Urbana, mantém a altura máxima de oito pavimentos para os edifícios, dentre diversas 
outras alterações nas Zonas Comerciais, Residenciais e Industrial. 
144 Segundo histórico do Clube de Engenharia de Goiás, o objetivo da criação da entidade foi a 
necessidade de união da classe, 
classe em que vivia cada um para si. A criação oficial do Clube de Engenharia se deu em 10 de 
janeiro de 1951 e, embora devidamente registrada, por algum tempo ficou existindo apenas no papel 

http://www.clubedeengenharia.com.br/pagina.asp?pagina=1724 



 

 

Um dos primeiros loteamentos aprovados pela Prefeitura foi o Setor Jardim 

Goiás145, cujo projeto não foi feito pelos engenheiros que atuavam em Goiânia, mas 

pelo urbanista paulistano Prestes Maia, em colaboração com Roberto Magnano. 

Esse loteamento é uma exceção em relação aos demais, no que se refere à 

articulação entre as suas características e o projeto da cidade. É interessante 

observar que o projeto de Maia e Magnano é justaposto ao traçado orgânico que 

configurava a parte Sul de Goiânia. Ou seja, os urbanistas dão continuidade às 

intenções de um projeto urbanístico para a cidade, complementando-o à Leste do 

Setor Sul e a Sul do Setor Leste. Tornam-se uma exceção urbanística, efetivamente 

uma ilha de urbanismo em meio ao espargir da urbanização. 

estilo do Setor Sul, Prestes Maia também propôs um sistema de tráfego interligando 

o Setor Jardim Goiás com as outras partes da cidade (ver Fig. 25). Observa-se que o 

proprietário das terras, Lourival Louza, era dono de grandes extensões ao Leste da 

cidade. Supõe-se que a decisão de fazer um projeto de Bairro Jardim interligado à 

cidade com sistema de tráfego tenha sido do urbanista Prestes Maia, visando não 

gerar os mesmos problemas urbanos oriundos de loteamentos muito afastados do 

centro urbano146. Por diversas razões que ainda precisam ser estudadas, esse 

loteamento, apesar de todas as vantagens de localização e sistema de tráfego, só 

veio a ser ocupado de maneira mais ampla na década de 90. A população preferiu 

adquirir lotes em áreas muito distantes do Centro da cidade. 

A equipe de engenheiros que permaneceu nos quadros do Estado147, a 

mesma que assinou a autoria do Plano de Urbanização de 1938, conforme vimos no 

capítulo 1, não tinha a formação urbanística necessária para discussões mais 

aprofundadas sobre os problemas urbanos, reduzindo, por isso, os projetos urbanos 

 o que aconteceu com o Setor Oeste, Setor Leste e 

Cidade-Satélite Campinas. Além disso, o escritório dos engenheiros Coimbra Bueno 

prestou serviços para o Estado durante o governo de Coimbra Bueno, mas 

tampouco apresentou qualquer proposta teórica além de plantas. Isso, talvez, 

                                                
145 Aprovado pelo decreto municipal nº 18 (22/09/1950). 
146 É bom lembrar que o urbanista Prestes Maia se notabilizou na história do urbanismo por ter 
proposto para a cidade de São Paulo o Plano de Avenidas, o que deu às ruas da cidade uma nova 
dimensão e uma escala voltada ao automóvel.  
147 José Neddermeyer; Jorge Félix de Souza; Gustavo Vilhelm Aaderup ; Werner Sonnemberg, entre 
outros. 



 

 

pudesse ser feito, já que o urbanista Alfred Agache lhes prestava consultoria 

naquele período148. 

Casos completamente distintos do projeto assinado por Prestes Maia foram 

os primeiros projetos elaborados por Werner Sonnemberg, situados distantemente 

do Setor Central. Refiro-me aos projetos do Setor Bela Vista, Setor Macambira e 

Setor Criméia Leste (ver Fig. 26). Os Setores Bela Vista e Macambira parecem ser a 

continuidade do que foi denominado Cidade-Satélite Campinas. Porém, a 

interligação desses setores é praticamente ilegível no projeto, com apenas uma 

pequena passagem, o que demonstra que o engenheiro-arquiteto não quis propor 

um sistema melhor resolvido de interligações com a cidade de modo a proporcionar 

maior acessibilidade ou tráfego aos seus moradores. No caso do Setor Criméia 

Leste as conseqüências foram ainda mais drásticas, haja vista que Sonneberg não 

apenas deixou de propor um sistema de circulação mais generoso como não levou 

em consideração a relação entre o seu projeto e a zona industrial fixada pelo 

Decreto 90-A de 1938. 

Mediante essas modificações e muitas outras no plano de urbanização da 

cidade, Pedro Ludovico contratou o engenheiro Ewald Janssen, em agosto de 1951, 

para que desse um parecer a respeito da implantação do Setor Leste. O que chama 

a atenção, no caso dos serviços prestados por Janssen ao Estado, é tanto o teor de 

seus pareceres (pois, em seguida, elaborará diversos outros) quanto quem os 

elabora. 

Apesar da sua formação em engenharia e do conhecimento que detinha 

sobre cidades, Janssen não tinha o mínimo reconhecimento acadêmico no Brasil, 

não publicava artigos sobre urbanismo, não participava, enfim, de campos 

intelectuais149 em Goiás ou no Brasil. Além disso, a sua condição de imigrante o 

                                                
148 A autoria do Plano de Urbanização de Curitiba, empreendido pelos engenheiros Coimbra Bueno 
entre 1941 e 1943, é atribuída a Alfred Agache. 
149 Segundo Gomes (2004: 80) as trajetórias de indivíduos e grupos caracterizam esforços de reunião 
e de demarcação de identidades, associando-se a determinados momentos e eventos às 
características-
por enfatizar - como objeto e fonte - o trabalho com periódicos, correspondências, casas editoras, 
cafés, livrarias e associações culturais, enfim, com diversificados lugares de sociabilidade, onde os 
intelectuais se organizariam, mais ou menos formalmente, para construir e divulgar suas propostas. 
De maneira mais operacional, o que se procura é mapear as idéias, os valores e os comportamentos 
que alicerçam a formação de grupos intelectuais, objetivando compreender melhor as genealogias 
que então são inventadas, os formatos organizacionais que são eleitos e as características estéticas 
e políticas d  



 

 

colocava de certo modo como um outsider150 em relação aos engenheiros que 

atuavam em Goiânia151. Como esse engenheiro não aparece em nenhum livro de 

memórias de goianos e goianienses152, e tampouco aparece nos livros de história 

oficial ou nas memórias de Pedro Ludovico e Venerando Borges153, as suas 

referências são autocentradas. Ao mesmo tempo em que falam da cidade, os 

documentos produzidos por Janssen falam de seu autor. Mostram a sua pertinência 

ao saber urbanístico, porém, a sua impertinência ao lugar onde escolhera viver e 

trabalhar. 

Desde o primeiro documento produzido para o Estado, o parecer a respeito 

da implantação do Setor Leste, emitido no dia 25 de agosto de 1951, Janssen 

demonstra ser exceção dentre os engenheiros que atuavam em Goiânia. Não 

apenas pela sua condição de estrangeiro, mas, sobretudo, porque procurava 

construir uma narrativa coesa sobre a cidade, centrando-a sobre si mesma e seus 

problemas, e não como instrumentalidade para a interiorização da Capital Federal 

ou simplesmente prestando serviços para donos de loteamentos. 

No parecer sobre a implantação do Setor Leste, Janssen afirma que, por 

causa das vendas de lotes já efetuadas, as retificações e modificações no projeto da 

cidade naquele momento eram limitadas. A não ser que o Governo tomasse 

medidas tais como desapropriações dos lotes já aprovados, as medidas a serem 

tomadas seriam no sentido de corrigir erros cometidos nos projetos dos loteamentos 

e de algumas questões referentes ao tráfego da cidade. O primeiro erro de projeto, o 

qual estava ao alcance do Estado corrigir, era evitar que o prolongamento da 

Avenida Araguaia e a interceptação do Parque Botafogo fossem implantados (ver 

Fig. 27). 

Para Janssen, além de não ter levado em conta a proteção do Parque 

Botafogo, a decisão de ter prolongada a Avenida Araguaia não se justificativa sob o 

ponto de vista do tráfego. Janssen mostra, ainda, que os outros bosques primitivos 

do Setor Leste também estavam ameaçados devido a esse mesmo equívoco, ou 

                                                
150 Segundo Hartog (2006), os outsiders contam, às vezes, mais que os insiders e, em todo caso, há 
outsiders que pesaram mais que gerações de insiders, sem querer retirar o mérito desses (p. 10).  
151 Há, contudo, casos de engenheiros que eram migrantes ou descendentes que tinham registro no 
CREA e participavam ativamente no Clube de Engenharia, como, por exemplo Anatole Kravchenko 
(polonês). Kravchenko tornou-se professor na Faculdade de Agronomia da UFG. 
152 Pesquisa feita em 40 livros de memórias. 
153 Refiro-me aqui aos seguintes livros de Venerando de Freitas Borges: Samburá(1987)  e Dobras do 
tempo (2007). 



 

 

seja, o de não levar em consideração o estudo do tráfego urbano de acordo com a 

sua carga de fluxo e conciliando-o com a preservação ambiental. 

Quanto aos loteamentos, adverte Janssen, nada mais poderia ser feito sem 

que o Estado recorresse ao expediente das desapropriações. Contudo, Janssen 

mostra que outros defeitos no sistema de tráfego poderiam ser corrigidos de modo a 

facilitar a circulação do Centro com mais rapidez e segurança e evitar problemas 

futuros. Janssen mostra que a implantação da Quinta Avenida foi efetuada de modo 

equivocado, causando um desencontro de 94,15 metros com a Avenida Araguaia 

(ver Fig. 30); o excesso de cruzamentos com a Avenida Anhanguera e a sua largura 

insuficiente154 

provocados acidentes e desastres inevitáveis, agravando-se ainda a situação pela 

localisação [sic] de um colégio e uma Casa da Criança no alinhamento desta mesma 
 155. 

É provável que estivesse debruçado sobre uma cópia da Planta Geral de 

Orientação produzida pela Teknart156, como uma dessas reproduzidas na Figura 29. 

Nessas cópias, o engenheiro analisava a localização dos loteamentos que projetava 

ou ajudava a projetar para particulares e, também, para estudar os problemas 

decorrentes da urbanização. Janssen visualizava a cidade que ainda não havia sido 

construída, porém, já era uma cidade desconexa. O olhar de Janssen sobre Goiânia 

procurava focalizar os pontos de conexões que pudessem fazer fluir melhor o 

trânsito de pessoas e automóveis e, assim, constituir conexões para a cidade que se 

esgarçava em loteamentos distantes uns dos outros. 

As suas preocupações eram bem fundamentadas, pois conforme mostra, a 

grande quantidade de loteamentos aprovados pela prefeitura que constavam na 

Planta Geral de Orientação gerava uma cidade ainda no papel, mas que não 

demoraria muito para tornar-se concreta com os seus moradores se movimentando 

para todos os lados. Por isso, neste parecer de 1951, previa os futuros problemas da 

                                                
154 Vale lembrar que Coimbra Bueno considerou a largura da Avenida Anhanguera, no projeto inicial, 

 
155 O Colégio a que Janssen se refere é a Instituto de Educação que, à época estava com a 
construção do edifício paralisada na primeira laje por questões políticas. 
156 
chamava-se Escritório Teknart nesta data localizava-se na sobreloja do Café Central no centro de 

http://www.teknart.com.br/novo/index.php#[pagina]empresa 



 

 

aprovadas pela Prefeitura, Janssen apresentou as seguintes medidas pontuais para 

que fossem evitados os problemas de tráfego no Centro:  

a) Uma Avenida de Contorno da parte Norte para receber o trânsito dos 

setores: Vila Nova, Nova-Vila, Norte, Criméia Oeste, Criméia Leste157. 

b) Uma Avenida de contorno na parte sul, para receber o trânsito dos setores: 

Leste, Sul, Jardim Goiás; Água Branca, Santo Antônio. 

Janssen finaliza o primeiro parecer técnico que deu ao Estado fazendo 

referência à situação em que se encontravam as grandes metrópoles do país em 

relação ao tráfego. Apelou ao governador, dizendo que ainda havia tempo de ser 

feito um projeto detalhado, que corrigisse os defeitos no sistema de tráfego advindos 

da multiplicação de loteamentos.  

Mesmo tendo advertido o Governador em tempo de serem tomadas medidas 

que visassem ordenar o processo de urbanização de Goiânia, sobretudo no que 

tange ao problema da perda de áreas públicas, quando disse que era bom olhar 

para os problemas de tráfego pelos quais estavam passando as grandes 

metrópoles, o Governador nada fez ou nada pode fazer. Agora, nas mãos dos 

particulares, como o espaço urbano de Goiânia poderia voltar a ser ordenado pelo 

Estado? Não se tratava de medir a quantidade de edifícios públicos inaugurados, um 

controle aparente do processo de urbanização, mas sim de conseguir administrar os 

problemas urbanos que se anunciavam com a enorme quantidade de loteamentos 

particulares aprovados pelo poder público municipal. 

Em um segundo parecer, assinado no dia 21 de fevereiro de 1952, intitulado 

Exposições sobre a urbanização da cidade de Goiânia, Ewald Janssen observa que 

o projeto original da cidade encontrava-

idéias foram abandonadas por completo e projetados bairros de traçados 

primeiro parecer, surgiram excessos de cruzamentos com a Avenida mais 

lugares de trabalho (JANSSEN, 1952). 

Por causa da ausência da localização adequada entre residência e trabalho,  

                                                
157 No parecer há uma observação dizendo que os esboços da avenida de contorno estavam em 
anexo, porém, não foi possível localizar este esboço no arquivo do Museu Antropológico. 



 

 

 

cujas conseqüências indesejáveis são demonstradas evidentemente 

pela situação desastrosa nesse sentido em que se combatem as 

administrações do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, sem 

3).  

 

Janssen alertava para a necessidade de preservação do Centro e das 

pode observar, tal qual no primeiro documento produzido, neste, ao mesmo tempo 

em que registra os problemas urbanos, situa a cidade de Goiânia em relação a 

outras metrópoles: Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Até Nova Iorque, com seus 

incríveis problemas de estacionamento, foi arrolada como uma lição a ser 

apreendida no planejamento do tráfego: 

 
Todas as cidades grandes enfrentam atualmente o problema da 

inexistência de lugares suficientes para estacionar os veículos.  Em 

Nova Yorque por exemplo a situação se tornou tão difícil nesse 

sentido, que existe o seguinte dito: se você obteve um lugar no 

Estacionamento deixe o seu carro lá e compre um novo. Em 

nenhum projeto da cidade de Goiânia esse problema foi levado em 

consideração (Ibid: 4). 

 

Outro momento em que Janssen relaciona a realidade local com observações 

mais gerais é quando fala das bicicletas, veículos àquela época muito utilizados em 

ionado é a falta 

absoluta em Goiânia de caminhos próprios para bicicletas respeitados em todos os 

 

Reafirmando as suas preocupações com o planejamento de tráfego, propôs 

que o Estado previsse como seriam feitas as ligações internas, especialmente entre 

os bairros, mas também as ligações externas da cidade, quanto à rede de rodovias. 

 
O planejamento do tráfego deve ligar o conjunto da cidade às redes 

de rodovias já existentes e às em projeto igualmente dentro da zona 



 

 

urbana devem existir comunicações racionais entre os diversos 

bairros, levando em conta o permanente aumento considerável do 

movimento motorisado. 

(...) Pela falta absoluta de um plano geral de tráfego foi esquecida a 

ligação dos eixos principais da cidade às rodovias do Estado e a 

zona urbana respectivamente. Igualmente não existe em geral, uma 

orientação nesse sentido em quase todos os projetos particulares. A 

conseqüência dessas faltas é fatal (JANSSEN, 1952: 1-2; 4). 

 

Além das ligações racionais entre os bairros que se encontravam isolados 

entre si, bem como a ligação dos eixos urbanos com as rodovias, como no primeiro 

ocupar o vazio urbano 

que se formou entre o recém aprovado Setor Bela Vista e o Setor Sul, Janssen 

 

Mostrando que a ocupação das áreas anteriormente consideradas 

suburbanas e que passaram a ocupar a zona urbana deveriam constar na fisionomia 

de metrópole, Janssen identifica duas soluções observáveis em metrópoles como 

Santo Amaro e a Pampulha) e canalização dos córregos. 

 
A beleza natural única por excelência nas redondezas da Capital, 

reclama um tratamento bem diferente. Essa região deve ser 

aproveitada logicamente para Cidade Jardim e para centro de 

recreio igual aos belíssim

e a Pampulha da capital mineira. 

(...) Além dos parques dos Buritis, do Botafogo e o do Setor Leste 

margens dos córregos que atravessam a cidade. (...) Achava melhor 

[bom, escrito em cima de vermelho] a canalização desses córregos 

e proponho a construção de ruas decorativas nos dous [sic] lados 

dos canais com faichas verdes [sic] aonde as condições do terreno 

indicar tais medidas (Ibid: 3).  

 



 

 

Observa-

autor não desenvolve nenhum conhecimento teórico relacionado a escolas 

urbanísticas, é possível apenas supo

preocupado que Goiânia adquirisse a fisionomia de uma metrópole como São Paulo, 

Belo Horizonte e até Nova Iorque. Sobressaem as soluções urbanas de ordem 

técnica, tais como o já citado sistema de tráfego, limpeza e tratamento das margens 

dos córregos, tendo em vista a prevenção de problemas higiênicos. 

finaliza as suas Exposições sobre a urbanização da cidade de Goiânia apontando, 

medidas polygonais sem coordenação; por isso, o desencontro entre alguns projetos 

particulares

Quanto a evitar os erros observados na situação dos loteamentos aprovados, propôs 

que os novos loteamentos fossem aprovados a partir de um anteprojeto que 

previamente o eixo dos eixos principais dos setores, amarrando-os entre si, e 

demarcou as áreas de tráfego. 

No que se refere às ligações da cidade com o sistema externo de 

comunicações, tanto fluviais quanto ferroviárias e rodoviárias, elas estão 

relacionadas às previsões de um futuro que considerava não muito longe de se 

tornar realidade. Tendo em vista a construção da usina hidrelétrica na Cachoeira 

Dourada, que certamente iria proporcionar eletricidade suficiente para a 

industrialização de Goiânia, e, a transferência da Capital Federal para o Planalto 

Central, as previsões eram de uma população de 200.000 (1.000.000 anotado em 

cima, de caneta vermelha) habitantes (JANSSEN, 1952: 1).  

 A geração de energia elétrica na Cachoeira Dourada, já havia sido observada 

por Armando de Godoy em 1933, e as suas proposições para a construção de uma 

capital moderna e industrial, referenciada em Magnitorsky na Rússia e Gary nos 

Estados Unidos, devem-se, em grande medida, a essa fonte de energia. Porém, 

desde 1933, a primeira vez em que se vislumbrou efetivar as observações de Godoy 



 

 

ocorreu após a criação do Departamento de Energia Elétrica, em 1951158, e da 

aprovação e autorização por parte do Governo Federal de construção da Hidrelétrica 

de Cachoeira Dourada. 

Portanto, quando Janssen fala, em fevereiro de 1952, das previsões para a 

construção da hidrelétrica, está se referindo a decisões no âmbito dos governos 

Estadual e Federal, no sentido de sanar a falta de energia elétrica em Goiânia, 

sempre presente desde o inicio da construção da cidade.  

No que se refere à mudança da Capital Federal, trata-se, também, do 

contexto da época, haja vista que, desde 1948, tramitava, no Congresso Federal, a 

lei que determinava a realização de estudos definitivos para a localização da Capital 

Federal no Planalto Central. 

Em maio de 1952, Ewald Janssen produz um parecer técnico intitulado 

Delimitação dos perímetros urbanos e das cidades satélites da cidade de Goiânia, 

capital do Estado de Goiás. Nesse documento, volta a abordar o problema do 

número excessivo de loteamentos, impedindo o controle de uma urbanização 

funcional. Propõe ação conjunta entre a Prefeitura Municipal e o DVOP. A Prefeitura 

modificaria o Código Municipal e o Estado, por meio do DVOP, ficaria encarregado 

de elaborar o Plano Diretor, que ficaria pronto no final do ano.  

Janssen propõe estabelecer a localização das cidades-satélites como 

interpretação do Decreto Lei nº 574, já que o referido Decreto não apresentou o 

detalhamento em mapas a respeito da localização das cidades satélites previstas: 

em toda a área limitada por um círculo de 15 quilômetros de raio, 

 

com centro na estaca zero de Goiânia, situada na Praça Cívica; b) 

em toda a área dos demais núcleos populosos do município de 

Goiânia e para as novas cidades satélites, limitadas por uma faixa 

de 5 quilômetros de largura em torno das suas periferias (JANSSEN, 

1952 b: 1). 
 

Então, dizendo que a localização destas cidades-satélites deveria ser 

estabelecida pelo DVOP, Janssen propõe em uma planta anexa [não encontrada no 

arquivo], desenho esquemático alegando que o mapa produzido pela Teknart não 

                                                
158 As Centrais Elétricas de Goiás foram criadas em 1956, durante o governo de Ludovico de Almeida. 
Ver em http://celgd.celg.com.br/paginas/institucional/historia.aspx 



 

 

apresentava dados suficientemente seguros e exatos para a fixação e delimitação 

das zonas propostas.  

Diferentemente de outras interpretações do Decreto Lei nº 574, que 

aparentemente localizam as cidades-satélites a esmo (ver Fig. 32), Janssen 

estabelece critérios como limite populacional e função de cada uma. Aponta que 

deveriam ser duas cidades satélites com caráter industrial e uma com caráter 

residencial. Uma cidade industrial ficaria localizada às margens da Estrada de Ferro 

entre as estações Senador Canêdo e Goiânia. A segunda cidade industrial também 

seria localizada às margens da Estrada de Ferro, porém, a Oeste do Centro de 

Goiânia. Além dos aspectos relacionados ao transporte de cargas por meio da 

Ferrovia, Janssen justifica a localização destas cidades-satélite a Leste e a Oeste do 

Centro de Goiânia visando gerar proximidade entre a massa humana que 

futuramente habitaria os loteamentos já aprovados para serem implantados a Leste. 

A Oeste, tem a visão não apenas a atender com oferta de empregos aos futuros 

moradores dos loteamentos como aos que já se encontravam ali residindo.  

Cada uma dessas cidades industriais deveria conter uma população de 

25.000 habitantes. A mesma previsão populacional valia para a cidade residencial. 

Com relação à cidade-satélite de caráter residencial, Janssen diz o seguinte: 

 
A cidade satélite com caráter residencial deverá ser localizada ao 

longo da Estrada de Rodagem para Rio Verde, aproximadamente na 

metade da distância entre a Nova Base Aérea e Esta Capital, num 

lugar que pela altitude e pela forma do terreno ofereça ótimas 

condições técnicas e higiênicas (JANSSEN, 1952 b: 2). 

 

Haja vista que, desde 1951, o engenheiro Irineu Nascimento, chefe da 

Comissão de Estradas e Rodagens de Goiás, propunha a construção de um novo 

aeroporto nas proximidades do Setor Campinas. Fica patente, nessa proposta de 

delimitação de perímetros urbanos e cidades-satélites, para onde Janssen 

deslocaria a construção do novo aeroporto e, entre esse futuro aeroporto, ficaria a 

referida cidade-satélite (ver Fig. 33).  

A re-localização do aeroporto de Goiânia também é outro indício do 

crescimento urbano pelo qual passava a cidade no início da década de 1950. 

Juntamente com a definição e localização das cidades-satélites, Janssen propõem 



 

 

um novo perímetro para a cidade, redefinindo as zonas urbana, suburbana e rural. 

Porém, como não descreve as delimitações no texto, indicando-as apenas nos 

croquis anexos [os quais não se encontram no arquivo do museu Antropológico], a 

localização e medidas desses perímetros ficam prejudicados pela falta de dados.  

O que se observa nesse parecer de Ewald Janssen, produzido em maio de 

1952, é que, paulatinamente, as suas propostas sobre como o Estado deveria 

proceder para viabilizar o crescimento ordenado da cidade ganham corpo, haja vista 

que passa a propor, também, zoneamentos para a cidade, quando separa áreas 

com funções industriais e áreas residenciais. Além disso, Janssen indica em que 

sentido deveria ser o crescimento da cidade: 

 
As condições naturais dos terrenos desta Capital, exigem um 

desenvolvimento que acompanhe o Rio Meia Ponte (esgoto) e, para 

possibilitar o aproveitamento das vias principais já existentes há 

necessidade de se localizar as indústrias à margem do citado, 

acompanhando a E. F. Goiás (transporte, escoamento, etc.) 

(JANSSEN, 1952 b: 2). 

 

Como se vê, por causa da infra-estrutura da Estrada de Ferro, também por 

causa do Rio Meia Ponte, Janssen propunha que o Estado induzisse o crescimento 

da cidade na sua região Leste, deslocando a zona industrial, que era situada ao 

Norte para esta região, e conjugando a topografia e as vias existentes. Neste 

documento, ainda, Janssen anuncia que, no final do ano, seria publicado o novo 

Plano Diretor de Goiânia. 

De fato, há, no arquivo do Museu Antropológico, um documento de quatro 

folhas assinado por Janssen no dia 27 de dezembro de 1952, intitulado Plano de 

urbanização de Goiânia: capital do Estado de Goiás. 

Na introdução desse documento, Janssen se refere a Goiânia como em breve 

sendo a metrópole do Brasil Central. Pelo fato de a cidade obter, naquela data, uma 

população superior a 50 mil habitantes, ele propõe um plano de urbanização 

dimensionado para atender à população dez vezes maior, ou seja, 500 mil 

habitantes [há, porém o numero 1.000.000 sobreposto de caneta azul]. É sugerido 

que o Plano seja subdividido em três partes: a) Plano funcional das áreas; b) Plano 

do traçado; c) Plano funcional da localização e respectiva distribuição das áreas 

públicas e sociais. Tratar-se-ia, unicamente, do Plano funcional das áreas, visto que 



 

 

os demais planos não poderiam ser feitos sem que o primeiro efetivamente fosse 

aprovado, correndo-se o risco, se ainda assim fossem realizados, de se desperdiçar 

esforço e tempo (JANSSEN, 1952 c).  

A respeito da localização das zonas industriais a Leste e a Oeste, conforme 

havia adiantado no documento produzido em maio, Janssen explica que a escolha 

do primeiro desses locais, além da proximidade ao Rio Meia ponte159, e a Estrada de 

Ferro, justificava-se pela direção geral dos ventos serem de Sul para Norte: 
 

A direção geral dos ventos, fator de grande relevância na 

localização da zona industrial, é de Sul para Norte, por esta razão a 

área destinada às indústrias acha-se localizada na periferia das 

faixas [sic] Leste e Oeste, pois nestas condições, a fuligem 

resultante das fábricas, passará tangenciando as zonas reservadas 

para residências (JANSSEN, 1952c: 3). 

 

Para além dessa justificativa acerca da mecânica dos ventos e da poluição 

que seria emitida nas áreas industriais, Janssen diz que a finalidade principal do 

plano funcional de áreas é a de coordenar todos os loteamentos particulares.   

Como o órgão responsável pela implantação do Plano seria o DVOP, Janssen 

profissionais habilitados, que trabalham no ramo de urbanismo, a fim de ser 

possibilitada a realização de um plano de tão grande monta e de tão relevante 

 

Apesar de intitular o documento de Plano de urbanização e de denominá-lo, 

em seu conteúdo, de Plano Diretor, Janssen não avança muito além das 

observações a respeito dos problemas decorrentes do grande número de 

loteamentos aprovados pela Prefeitura. Acrescenta, contudo, novas observações a 

vias de transporte que conduzem à cidade com as que devem cortá-la nos diversos 

sentidos, tendo em vista a sit  

Nesse documento, Janssen explica resumidamente a influência que as 

condições naturais do terreno exerceriam sobre um possível plano de tráfego ou 

traçado da cidade.  Sobretudo no que se referem às áreas Leste, Sul e Oeste: 

                                                
159 Receptor de água servidas, desde que devidamente tratadas. 



 

 

 

Trataremos inicialmente das faixas [sic] Leste, Sul e Oeste. (...) 

Parte é ligada por dois espigões e outras é separada das demais por 

um córrego. Na faixa [sic] Leste, há um espigão que passa na divisa 

do terreno do Estado e do loteamento Jardim Goiás. (...) O espigão 

(...) é a chave do traçado, no tocante as questões do trânsito, 

havendo necessidade de desviar parte do movimento de veículos da 

parte já construída, para outros locais (Ibid: 2). 

 

Conforme já havia observado que o crescimento da cidade deveria ser 

induzido na parte Leste, Janssen mostra as condições topográficas para isso, o 

mesmo acontecendo com relação à parte Norte da cidade, onde já havia apontado a 

das demais, pelo Rio Meia-Ponte, e, limitada pelo Córrego do Algodão e, por uma 

linha ainda a ser definitivamente fixada, a qual fica dependendo do traçado, in loco, 

(JANSSEN, 1952c: 2). 

Observa-se que as proposições de Janssen não foram implantadas160, é difícil 

imaginar quem seriam de fato os seus interlocutores. Além disso, os documentos por 

ele produzidos revelam a impraticabilidade do urbanismo em Goiânia nesse período. 

Essa impraticabilidade se dava, sobretudo, devido aos diálogos surdos entre a 

Prefeitura Municipal, responsável por aprovar e fiscalizar os loteamentos, e o DVOP, 

responsável por dar continuidade ao Plano de Urbanização.  

Por outro lado, tomando por base os documentos produzidos por Janssen 

entre 1951 e 1954, supõe-se que o DVOP também não tinha uma equipe de 

urbanistas. Ao que tudo indica, Janssen produzia as suas propostas e observações 

a respeito da urbanização de Goiânia sozinho, por determinação de Pedro Ludovico. 

Em abril de 1954, Janssen envia um ofício a Eurico Godói161, então diretor do 

determinações do Exmo. Sr. Dr. Governador do Estado, sinto prazer em passar às 

, bem como os demais 

 

                                                
160 A Perimetral Norte e a canalização do Córrego Botafogo serão executados cerca de trinta anos 
depois. 
161 Eurico Godói forma na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil em 1950. 
Passa a atuar em Goiânia a partir de 1951, como projetista de edifícios e, a partir de 1954, como 
Diretor do DVOP.  



 

 

É interessante observar, nesses dizeres iniciais, que Janssen agia cumprindo 

as determinações de Pedro Ludovico, o que mostra que, até aquela data, o 

Governador ainda preocupava-se com a ordenação urbanística do processo de 

crescimento de Goiânia. Contudo, colocando o diretor do DVOP a par das 

dificuldades de trabalhar com urbanismo sem contar com uma equipe que o 

ajudasse, Janssen diz que as suas propostas continuarão tendo, em parte, valor 

esquemático, seguindo, com isso, o padrão que vinha apresentando nos 

documentos anteriores: 

 

que, entretanto, não possui precisão técnica desejável. Em virtude 

disso o Plano Diretor tem em parte um valor esquemático, 

mostrando apenas a idéia que deve ser realidade logo que uma 

planta exata estiver disponível. 

(...) Torna-se necessário uma verba para a organização de uma 

turma de desenhistas capazes de elaborar esta planta pelas 

coordenadas da cidade.  (...) Só uma equipe permanente de 

técnicos encarregados pode admitir ou garantir a continuidade 

indispensável na execução destes serviços. Esta equipe que deverá 

ser composta no mínimo por dois funcionários técnicos precisa ter 

os meios necessários ao desempenho de suas funções (veículo) 

(JANSSEN, 1954: 1; 4; 6). 

 

 Com isso, Janssen demonstra que continuava trabalhando sozinho e sem os 

equipamentos necessários nos estudos sobre a ordenação da urbanização de 

Goiânia, baseando-se, principalmente, na planta de loteamentos produzida pela 

Teknart. Janssen demonstra, sobretudo, o quanto as preocupações com o 

urbanismo enquanto um campo de conhecimento, bem como de práticas de 

intervenções de ordenamento urbano, estavam esgarçadas, ao que parece, 

esgarçaram-se juntamente com as formas dispersas da cidade. Quando Janssen diz 

real situação do urbanismo em Goiânia nos anos de 1950, bem como a situação do 

engenheiro que tentava na ausência de outro profissional melhor qualificado, fazer 

 



 

 

O Plano Diretor, proposto em 1954, também não adiciona propostas novas. 

Expõe, na realidade, uma grande preocupação com o intenso processo de 

urbanização. Repete as já conhecidas propostas de ocupação industrial, avenidas 

de contorno interligando os bairros, vias externas ao traçado inicial da cidade, 

visando, dessa forma, desafogar o Centro da cidade de maiores fluxos de tráfego. 

Se Janssen demonstra perspicácia e sustentação técnica nas soluções 

apresentadas para o sistema de tráfego, não é possível, com isso, sustentar 

vinculação a qualquer escola da urbanística moderna, as quais estavam eivadas de 

soluções técnicas para a conformação dos espaços urbanos, porém, antes de tudo, 

sustentavam-se em críticas sociais, e não simplesmente na réplica de modelos de 

metropolização. 

Sobre a grande quantidade de loteamentos, Janssen propõe que a Prefeitura 

reveja o Código Municipal. Com isso, faça valer novamente a obrigatoriedade do 

proprietário do loteamento, implantar toda a infra-estrutura urbana, para, desse 

modo, impedir a especulação desenfreada: 

 
Visto que pela legislação atual não é possível proibir loteamentos, 

estas exigências técnicas representam o único meio seguro para 

evitá-los, que nem técnica ou moralmente são justificáveis, os quais 

somente servem para desacreditar o caráter sereno o honesto do 

plano diretor da cidade. 

É conhecido que outras cidades têm se valido desses recursos 

técnicos para impedir a especulação desenfreada e desabonadora 

(Ibid: 4).  

 

Como se vê, Janssen considerava que a especulação desenfreada de 

loteamentos em Goiânia desabonava e desacreditava a administração da cidade, 

chegando ao ponto de ser técnica e moralmente injustificável. Com isso, Janssen 

mostra outro aspecto desse hiato da urbanística nos anos de 1950, ou seja, a 

gritante necessidade do poder público em obter legitimidade para poder valer as 

diretrizes dos planos, já que tudo se esgarçava diante do intenso processo de 

urbanização. Além de propor a reedição da obrigatoriedade de infraestrutura, 

Janssen propõe algumas padronizações nos projetos de loteamentos, tais como: 

 



 

 

O projetista elaborador do plano de qualquer loteamento fica 

obrigado a apresentar à repartição competente um estudo prévio, 

em forma de esboço, o qual após ter sido devidamente analisado 

pelos funcionários encarregados desse trabalho, terá permissão 

para proceder ao traçado propriamente dito, caso o plano esteja de 

conformidade como Plano Diretor (JANSSEN, 1954: 5). 

 

nome de Goiânia, a Capital caçula, porque do contrário, transformar-se-á logo a 

situação em anarquia c

empregados por Janssen, mesclam proposições técnicas com subjetividades do tipo 

 

Ao que parece, é o próprio Janssen quem projeta as ligações entre os 

loteamentos, formulando, assim, a estrutura do atual sistema de tráfego da cidade. 
 

Em relação ao trânsito urbano a planta apresentada procura resolver 

a falta de ligações entre os diversos loteamentos particulares. 

Para diminuir as despesas de desapropriações, a localização de 

novas avenidas aproveitou na maior parte dos casos os 

arruamentos já aprovados, sugerindo apenas um alargamento dos 

mesmos (JANSSEN, 1954: 3). 

 

 Não há registros de todos esses projetos de implantação do sistema de 

tráfego de Goiânia, feito por Janssen a partir do alargamento de vias existentes 

entre os loteamentos. Há apenas esse tipo de comentário que leva a supor que ele 

próprio tenha desenvolvido o sistema como um todo. Há, contudo, no arquivo do 

Museu Antropológico alguns projetos como a retificação da Rua 90 e a modificação 

da parte Sul do Setor Sul, bem como estudos de retificações para o Setor Leste162 

(ver Figuras 34 e 35), que indicam a decisiva contribuição de Janssen na 

reformulação do sistema de tráfego da cidade.  

 Portanto, o que Janssen fez, na prática, foi intervir, com seus projetos de ruas 

e avenidas, no processo de urbanização da cidade, determinando de modo indelével 

                                                
162 A retificação da Rua 90 e o projeto de uma rótula no cruzamento desta com a Rua 136 alargada 
alterou por completo a concepção de circulação mais pesada para o Setor Sul, segundo projeto do 
urbanista Armando de Godói, que deveria se dar pela avenidas perimetrais e não pelas ruas internas. 



 

 

o 

determinar a nova fisionomia da cidade, sem que as suas preocupações aventadas 

com a formação de espaços públicos, por exemplo, tenham sido melhores 

aproveitadas. 

Para que se tenha uma idéia de como estes dois projetos em tela foram 

definitivos para a fisionomia da cidade no que se refere ao sistema de tráfego, a 

retificação e alargamento da Rua 90, permitiu a comunicação direta entre a estrada 

que ligava Goiânia a Rio verde, com a Praça Cívica e o Centro da Cidade. Este 

alargamento e prolongamento da Rua 90, transformando-a em Avenida, foi 

cruciante, pois dividiu o Setor Sul com uma artéria, separando-o em dois com um 

poderoso traçado de fluxos. Como se não bastasse descaracterizar a referida área 

residencial, estabeleceu, sobretudo um contato direto entre a zona mais rica do 

Estado com a Praça Cívica. Uma proposta profundamente contraditória, já que a 

vezes reiterado por Janssen. 

Porém, o fator ainda mais cruciante da retificação e alargamento da Rua 90, 

além de ter transformado o que no projeto dos Coimbra Bueno constava como 

da Rua 90), é a dinamização do desenvolvimento ao Sul da cidade, algo 

absolutamente imprevisto, ou seja, algo que não constava nem no Plano Diretor de 

Correia Lima, tampouco no Plano de Urbanização dos engenheiros Coimbra Bueno. 

Essa dinamização, conforme será visto no Capítulo 3 será grandemente responsável 

pela efetiva metropolização de Goiânia, sobretudo a partir dos anos de 1970. 

Sobre os estudos de retificações para o Setor Leste e Perimetral Leste, é 

muito provável que tenha posteriormente sido aproveitado como base para o traçado 

da BR 14 (posteriormente BR 153). Assim como a construção de uma artéria que 

dividindo o Setor Sul em duas partes tornou-se um poderoso fator de aumento de 

fluxos no Centro da cidade, a transformação da Perimetral Leste em rodovia teve o 

mesmo efeito. Efeito tanto no que se refere ao aumento de fluxos quanto na 

transformação da fisionomia da cidade. 

Essas duas soluções de projeto, propostas por Janssen, foram decisivas para 

aumentar a circulação de automóveis no Centro de Goiânia, já que as avenidas 

perimetrais como solução de desvio do tráfego, visando proteger o Centro, teriam a 



 

 

construção iniciada muitos anos depois. Com isso, apesar de demonstrar em seus 

textos preocupações com a acelerada urbanização e suas conseqüências para o 

mesmo tempo, contribuía para se alongar ainda mais o hiato iniciado entre 

urbanística e urbanização.  

A urbanização muda o urbanismo e o urbanismo muda a urbanização. Essa 

dinâmica de mudanças pressupõe a racionalidade própria do pensamento histórico 

para que se constitua como um constructo significativo. Como diz Rüsen (2001: 

cional articular o leque dos múltiplos tipos de racionalidade em uma 

mudança, porém o explanandum histórico, ou seja, a modificação temporal de algo, 

ou ainda o controle da contingência como um procedimento explicativo, só pode se 

efetivar pelo próprio narrar histórico. 

Os cinco anos que separam o último parecer de Janssen sobre o Plano de 

Urbanização163 são marcados pela multiplicação de projetos de novos Setores, 

construção de novo aeroporto de Goiânia. Ou seja, a tensa relação entre 

urbanização e urbanismo prosseguia, com o esgarçamento evidente deste último. A 

da efetivação da Capital Federal, que já fulgurava no horizonte.  

Enquanto vigília, esse estado de coisas formava um campo de experiências e 

um horizonte de expectativas, uma relação tensa entre os meandros da cidade e as 

suas fronteiras. Mesmo que a fronteira provoque a erosão dos conceitos, bem como 

o surgimento de uma tipologia quase infinda de múltiplos personagens nascidos de 

suas férteis hibridações, não nos é lícito afirmar que o desvão da fronteira seja o 

 

esse desvão receberia a marca empírica e lógica da ausência e da falta, sem, 

contudo, tornar-

experiência dos conteúdos empíricos da memória do passado, e ganharia, mediante 

ausência da urbanística tornou-se um enlace utópico para que a acelerada 

urbanização ganhasse contornos ainda mais concretos. 

                                                
163 Em 1959, Ewald Janssen emite um parecer sobre a Perimetral Norte, proposta que foi inclusa no 
Plano Diretor elaborado pelo arquiteto Paulista Luiz Saia entre 1959 e 1962. 



 

 

Vejamos, a seguir, como isso se deu na urbanização de Goiânia em 

referên  

 

A vigília de Peixoto da Silveira: urbanização de Goiânia como 

exemplo para Brasília (1953 - 1960) 
 

Conforme visto anteriormente, no período em que Silveira exerceu o mandato 

de Deputado Estadual, ele elaborou um discurso médico-político constituído do 

a profundidade do interior versus a superficialidade do litoral. Essa cisão de um 

Brasil urbano e litorâneo versus o arcaico e sertanejo, conforme mostra Souza 
 164. Assim, ocorreu 

com Euclides da Cunha, autor de Os sertões, freqüentemente lembrado como marco 

de origem que aponta para a persistente matriz dualista litoral/sertão. Embora o 

contexto de ambos seja distinto, percebe-se a persistência de uma determinada 

forma de pensar e analisar o país, a partir de eixos comuns na compreensão da 

formação da nação.   

Desde 1951, ano em que assume o cargo de Secretário da Saúde no 

Governo de Pedro Ludovico e participa do 3º Congresso Médico do Brasil Central 

em Goiânia165, Silveira passa a ressaltar a centralidade de Goiânia que, desde 1947, 

desenvolvia rápida urbanização. Sem deixar de seguir exaltando o conhecimento 

profundo que, segundo afirma, só seria possível obter a partir do interior, antes, o 

reafirmando, Silveira vai formular, de modo claro e evidente, que a maneira prática 

de se construir a nova Capital Federal no interior do Brasil, seria seguir a 

 

                                                
164 Conforme Souza (1997), os narradores-fazedores intelectuais do Brasil estruturaram a existência 
do nation-building [refere-se ao processo de construção ou de estruturação de uma identidade 
nacional], buscando a síntese da alma nacional. A autora denomina esse tipo de escrita de 

 que revela o envolvimento patriótico do escritor  é dado pela 
dedicação a descrever uma realidade da qual ele mesmo participa. A condição de observador 
interessado  porque preocupado com o futuro do país que é seu. (...) Enaltece o que é 
engrandecedor  para o pai, mas pensa sobre os aspectos indesejáveis. Um sociógrafo que anota com 

 
165 Nesse mesmo ano, Peixoto da Silveira também funda e dirige a revista Arquivos de saúde publica. 



 

 

Silveira inicia o desenvolvimento desse discurso em 1953. Neste ano, lança o 
166 e publica o artigo Autofinanciável a construção da futura 

Capital Federal. Desde então, passa a escrever e publicar outros textos que têm 

Goiânia como o epicentro de ocupação e desenvolvimento de todo o interior do 

Brasil. Entretanto, essa exemplaridade de Goiânia para ocupação do interior do 

Brasil, culminando com a construção da Capital Federal, não será em termos 

urbanísticos, será, igualmente, em termos de urbanização, ressaltando-a como a 

instrumentalização dos termos econômicos, tal como é claramente anunciado no 

título do artigo.  

Afirma Silveira que 

 
A área demarcada para o futuro Distrito Federal é de pouco mais de 

5.700 km², ou 120.000 alqueires goianos. Isto custará, apenas, 

cerca de cem milhões de cruzeiros (Cr$.... 100.000.000,00). Desta 

área, apenas dois por cento (2%) será usado para a urbanização da 

capital propriamente dita. O restante poderá ser revendido, em 

pequenas glebas para chácaras e granjas, condicionando-se o seu 

uso de acordo com o plano geral que será traçado. Somente a 

venda destas pequenas áreas fora da zona urbana, daria, no 

mínimo, dez vezes mais do que o custo total. 

Mas não é só. Sem falar nestes terrenos destinados ao Distrito 

Federal tomemos, apenas, os dois por cento (2%) que se destinam 

à parte urbana da futura Capital. 

Planejada para quinhentos mil (500.000) habitantes, a cidade 

contará com cem mil (100.000) lotes. Vendidos à média de duzentos 

mil cruzeiros (Cr$ 200.000,00) à prestação, darão vinte bilhões de 

cruzeiros (Cr 20.000.000.000,00) ou seja, na linguagem que muitos 

ainda usam, vinte milhões de contos. 

Note-se que o preço sugerido de duzentos mil cruzeiros por lote, à 

prestação, é pequeno e fará com que a venda seja feita 

rapidamente. Pois, hoje, não falando nos preços vigorantes em São 

Paulo ou Belo Horizonte, porém, mesmo numa cidade nova como 

Goiânia, um lote está custando muito mais (SILVEIRA, 1955: 167). 

 

                                                
166 ânia aprovou um loteamento particular com o nome de 
Vila Brasília, bairro da Capital goiana. 



 

 

Como se vê, o eixo central do argumento desenvolvido por Silveira é 

estruturado em mostrar a viabilidade econômica da construção da Capital Federal, 

remetendo à sua experiência de proprietário do loteamento Vila Brasília, em Goiânia. 

Uma das estratégias que Silveira utilizou para propagar a venda dos lotes da Vila 

Brasília foi a criação de um ícone religioso no local (ver fig. 36), que acabou se 

tornando um dos símbolos da cidade durante os anos de 1950.  

A figura de tal ícone religioso chegou a ser empregada como símbolo de 

Goiânia durante a segunda metade dos anos de 1950, como mostra uma monografia 

do IBGE sobre Goiânia, datada de 1955, e também a Enciclopédia dos Municípios 

Brasileiros, publicada em 1958. Isto mostra que os métodos iconográficos, 

empregados por Silveira visando à comercialização de seus lotes, alcançavam, de 

fato, aceitação publica. Também por esta razão, Silveira sentia-se autorizado a 

tornar publicas as suas idéias sobre como deveriam ser os melhores procedimentos 

para que a interiorização do Brasil se tornasse um fato concreto por meio da 

urbanização. 

É importante lembrar, também, que 1953 é o ano em que Getúlio Vargas dá 

continuidade ao processo de localização da nova Capital Federal, sendo muito 

provável, por isso, que Silveira tenha nomeado seu loteamento como homenagem à 

nova Capital Federal. Os argumentos desenvolvidos no artigo também podem estar 

relacionados ao contexto. 

Em janeiro de 1955, a Comissão de Localização da nova Capital Federal 

a área na qual é inclusa a cidade de Goiânia (ver 

Fig. 37) e de onde deveria ser escolhido definitivamente o sítio para a construção da 

Capital Federal. Em fevereiro, Silveira publica três livretos cujos assuntos têm 

relação intrínseca com a construção da nova Capital Federal: A Nova Capital e a 

discriminação das rendas; Calendário de uma idéia; e Belo Horizonte e Goiânia, 

exemplos para a mudança da Capital Federal. 

Em A Nova Capital e a discriminação das rendas, Silveira aborda a questão 

da interiorização a partir da ótica da crítica aos resultados do movimento 

municipalista iniciado com a constituição de 1946: 

 
Muitos Estados ainda não puderam iniciar a devolução, aos 

Municípios, dos 30% sobre o excesso de arrecadação. Aliás, esta 

imposição da Constituição de 46, se representa inegável vantagem 



 

 

local, em cada região, separadamente, pouco ou nada representa 

para a verdadeira integração harmônica, no todo nacional, das 

diferentes e diversas regiões. Os Estados ricos retribuem sua 

riqueza, os Estados pobres a sua pobreza (SILVEIRA, 1955: 7). 

 

 Observa-se que Peixoto da Silveira mostra que, seja por ordem prática ou 

política, a discriminação das rendas públicas só reforçava que a União sempre 

levava a melhor parte. Somente a mudança da Capital Federal para o interior 

possibilitaria a atenção equânime do Governo às várias regiões: 

sinérgica das reservas latentes de cada uma de suas regiões, o desenvolvimento 

das ilimitadas possibilidades  

 Vale ressaltar que, desde a leitura de Estudos sobre a nova Capital do Brasil, 

de autoria do engenheiro Manuel Demóstenes (1948), Silveira mostrava-se 

fortemente influenciado com o argumento de que a mudança da Capital do País para 

a região do Planalto Central aumentaria a produção rural, conseqüentemente, 

elevaria o poder aquisitivo do sertanejo, ativaria o mercado interno e asseguraria o 

futuro da indústria (Ibid: 223). 

 Os textos de Silveira acima citados foram reunidos numa coletânea do autor, 

intitulada A nova Capital: por que, para onde e como mudar a Capital Federal, 

publicada em 1957 pela Editora Pongetti. Nesse livro, além de desenvolver a já 

conhecida crítica à superficialidade do litoral167, o autor mostrará fortemente a 

influência de Manoel Demóstenes nas análises da relação entre a conjuntura 

econômico-financeira brasileira e o potencial monetário represado no litoral168

nova sede administrativa, no Planalto Central, estabelecerá a vasocomunicação 

econômico-fina

(SILVEIRA, 1957: 67). 

                                                
167 
desenhada pelos bandeirantes. Mas o projetado edifício de uma civilização que deverá ser, sem 

construção sempre adiada para o futuro... Desobedecendo a belíssima arquitetura heroicamente 
traçada, construímos apenas a fachada do edifício. Nosso progresso tem sido, realmente, só na orla 

 
168 
[sic] de vida e, principalmente de substância econômica. (...) A coexistência de diversos estágios de 
desenvolvimento é demasiadamente contrastante, no Brasil. Vastas regiões vivem praticamente à 

 



 

 

 Além de citar Demóstenes em diversas partes do livro, procurará demonstrar 

erudição na área econômica citando inúmeros autores e obras. Procurará 

demonstrar também que a sua visão da espoliação do interior pelo litoral estava 

igualmente fundamentada em diversas publicações tanto nacionais quanto 

internacionais169.  

A sua contribuição para a questão é que focalizará Goiânia como exemplo bem 

sucedido economicamente, no interior do país, e que teve Belo Horizonte como 

o anti-exemplo para o Brasil com seus gastos desproporcionais: 
 

Daí a necessidade de se esclarecer a opinião pública, a fim de evitar 

que ela seja astuciosamente mal orientada. E é muito oportuno que 

se difunda e propague o exemplo-piloto de Belo Horizonte e de 

Goiânia, para que todos os brasileiros conheçam não somente a 

utilidade como a viabilidade da mudança. (...) É um empreendimento 

auto-financiável, que precisará de uma ajuda inicial inferior ao que 

se gastará com o alargamento da Avenida Atlântica (SILVEIRA, 

1955: 160). 

 

 Silveira segue criticando a quantidade de obras públicas a empregar dinheiro 

verdadeiramente rico, ou se nossa Pátria se constituísse apenas dessa casquinha 

a que com suas obras, segundo afirma, 

enchiam de esperança e confiança o homem do interior: 

 
Não posso furtar-me de citar aqui a opinião do governador de Mato 

Grosso, Dr. Fernando Corrêa (...)  

me causou admiração, não são os prédios, os hospitais, as ruas 

asfaltadas de Goiânia, mas a fé, a esperança, a crença que todos 

aqui possuem em qualquer empreendimento. Em vários Estados, o 

administrador ou empresas particulares planejam obras as mais 

exeqüíveis e práticas e o povo não acredita. Aqui, vocês idealizam 

                                                
169  a formação econômica dos Estados Unidos e visita aquela grande nação, 
impressiona-se não só com o poderio de seu parque industrial, mas, principalmente, com a sua 

 



 

 

obras que não poderiam ainda ser executadas, como a Escola de 

Engenharia170 e de Medicina171, para as quais vocês não teriam 

ambiente natural para sua execução. Mas como todos acreditam, 

acabam realizando. 

Antes de Goiânia, porém, os habitantes de Goiás não possuíam tal 

ousadia e confiança nem este singular espírito de iniciativa que hoje 

ostentam (SILVEIRA, 1955: 200). 

 

 Como se vê, Silveira amplia o argumento da exemplaridade econômica de 

Goiânia e passa a caracterizar os seus habitantes a ponto de dizer que, se Goiânia 

fosse realmente tomada como exemplo, a transferência da Capital Federal seria até 

para exemplo de como será relativamente fácil e grandemente útil a mudança da 

 

 Silveira mostrou ainda que Goiânia serviu de teste para a Capital Federal, 

tendo aprovada a sua influência como centro propulsor para toda a região 

circundante e, desse modo, afirmava que com a Capital Federal aconteceria o 

mesmo: 

 
De fato, o fim da epopéia de Goiânia marcou o início da alvorada de 

Goiás.  

Testemunhando, como exemplo aos olhos de todos, que também a 

nova sede do Governo da União pode ser uma vitoriosa realidade, 

Goiânia demonstra, previamente, como um teste regional, os 

visíveis, fecundos e imediatos benefícios que a nova Capital Federal 

trará a todo o País.  

(...) Também sob o ponto de vista educativo, social, econômico e até 

urbanístico e arquitetônico, tem sido visível e acentuada a influência 

                                                
170 Hélio Naves (2006: 152) dá o seguinte depoimento sobre a fundação da Escola de Engenharia: 

da idéia à ação, nossa primeira preocupação foi fazer contatos com todos os engenheiros residentes 
em Goiânia, buscando apoio para que pudéssemos levar adiante nossa pretensão. Eram  muitos e 
renomados engenheiros congregados pelo Clube de Engenharia, ao qual a futura Escola estaria 
ligada. (...) Toda a parte burocrática, no entanto, ficou sob a responsabilidade da comissão de 

quatro anos, por iniciativa particular, esta escola  a única no gênero em Goiás  via-se em sérias 
dificuldades para se manter e funcionava graças aos esforços e abnegação do seu corpo docente. 
Ciente da aflitiva situação em que se encontrava essa obra pioneira, o Governo resolveu escampá-la, 

 
171 Fundada em 1959, por Francisco Ludovico de Almeida. 



 

 

de Goiânia sobre o interior de toda a região, de que a nova 

metrópole se fez centro propulsor (Ibid:  246; 247). 

 

 Além de centro propulsor econômico, devido a sua localização de entreposto 

comercial, Silveira passa a afirmar que Goiânia estaria prefaciando o futuro de 

salienta-

então apresentados172, a cidade valia pelo sentido simbólico:  

 
Colocada entre o litoral e o sertão, entre o passado e o futuro, 

Goiânia é a cidade trampolim [grifo do autor] que impulsionará um 

povo para o magnífico salto do porvir. 

(...) Se a pequena Capital de um Estado pobre conseguiu tamanhas 

transformações sociais e econômicas, demográficas e culturais, de 

que proporções serão os efeitos materiais e psicológicos da 

edificação da Capital Federal no Planalto central do País!? 

(SILVEIRA, 1955: 252). 

 

 Para ressaltar a força simbólica de Goiânia, Silveira se baseou no livro A 

metrópole do Oeste, publicado em 1947 por Castro Costa. Assim como no livro de 

Castro Costa, Silveira afirma que o significado de Goiânia transcende ao de uma 

simples capital estadual. Porém, atualizando esse significado transcendente, Silveira 

vai dizer que: 

 
O exemplo de Goiânia constitui a melhor demonstração prática da 

possibilidade e da utilidade da mudança da Capital Federal, 

problema que  a Nação hesita resolver há mais de um século. Daí a 

transcendência do papel que Goiânia deverá desempenhar na 

história do Brasil. 

                                                
172 Silveira (1955) enumera: 1.744 casas comerciais, 16 estabelecimentos de crédito, 315 
estabelecimentos industriais, 7 cinemas, 4 estações de rádio, 22 jornais e revistas, 32 hotéis, 52 
pensões, 20 bibliotecas publicas, 11 hospitais, Faculdade de Direito, de Engenharia, de Farmácia e 
Odontologia, de Enfermaria, de Filosofia, de Ciências Econômicas, 140 advogados, 108 médicos, 91 
dentistas, 58 farmacêuticos, 57 engenheiros,  27 agrimensores, 22 agrônomos, 11 veterinários; 897 
automóveis, 633 caminhões, 52 ônibus, 363 camionetes, 131 motocicletas, 9.995 bicicletas (2º lugar 

-se 

246). 



 

 

(...) A capital de Goiás tem, hoje, o condão de mostrar, 

praticamente, não só a viabilidade da edificação da nova metrópole 

da União, como ao mesmo tempo, demonstra, os benefícios que tal 

empreendimento trará, em ponto maior, a todo o País. 

Mais do que uma capital estadual, Goiânia vale, simultaneamente, 

como estímulo psicológico e ponto de apoio material, como lição e 

base para a construção de Brasília (Ibid: 252; 253; 254). 

 

 É importante observar que a argumentação de que Goiânia era um condão 

para o estímulo psicológico em relação à nova Capital Federal é subseqüente à 

argumentação econômico-financeira. Isso é decorrente também da forma como o 

autor de A nova Capital: por que, para onde e como mudar a Capital Federal esteve 

diretamente envolvido com o processo de transferência da Capital. 

Em outubro de 1954, quando ainda era Secretário de Saúde no Governo de 

Pedro Ludovico, foi convidado por José Pessoa para fazer parte de Comissão de 

Localização da Nova Capital Federal173. Em outubro de 1955, já como Secretário da 

Fazenda no governo de José Ludovico de Almeida, passou a fazer parte da 

Comissão Estadual174 que desapropriou a Fazenda Bananal175 e construiu o primeiro 

aeroporto176 de Brasília177.  Permanece diretamente envolvido com a mudança da 

Capital Federal até setembro de 1956178, quando a NOVACAP passa a assumir todo 

o processo, inclusive o concurso urbanístico do qual Lucio Costa saiu vencedor. 

Até chegar à exemplaridade de Goiânia pelos argumentos econômicos, o 

percurso da escrita de Peixoto da Silveira é todo eivado de metáforas, tais como 

                                                
173 Essa comissão foi inicialmente dirigida por Agnaldo Caiado de Castro, porém, após a morte de 
Getúlio Vargas, ocorrida em outubro de 1954, a direção da referida Comissão passou a ser efetuada 
por José Pessoa. José Pessoa nomeou uma nova Comissão da qual Peixoto da Silveira passou a 
fazer parte. Silveira continuou nesta Comissão até a sua extinção, em dezembro de 1955. A partir do 
Decreto n° 38.251 de 9 de dezembro de 1955, a Comissão de Localização da Nova Capital Federal 
passou a ser substituída pela Comissão do Planejamento da Construção e Mudança da Capital 
Federal que continuou com os membros. Essa última comissão foi extinta com o início da atuação da 
NOVACAP a partir de setembro de 1956. 
174 Comissão de Cooperação para a Mudança da Capital Federal, instituída pelo Decreto estadual nº 
1.258, de 05 de outubro de 1955. 
175 A Fazenda Bananal é o local onde foram construídos os primeiros edifícios e onde foi implantado e 
construído o Plano Piloto de Brasília. 
176 , no campo da nova Capital, um avião 
conduzindo os Drs. Bernardo Sayão, Vice-Governador do Estado, José Peixoto da Silveira, Secretário 
da Fazenda e o Eng. Hermínio Pedroso. O referido aeroporto, construído pelo Governo de Goiás, tem 
uma pista de 2.700 met  
177 A Nova Capital Federal recebe o nome de Brasília após a Lei nº 2.874, de 19 de dezembro de 

 
178 Desde abril de 1956, Peixoto da Silveira já se encontrava exonerado do cargo de Secretário da 
Fazenda do Estado de Goiás. 



 

 

Nêmesis utilizada para caracterizar a administração de Kubitschek, o gigante Anteu 

para os problemas do campo, Esfinge para a realidade brasileira, e até Penélope 

para a economia.  

Dentre muitas outras metáforas, Silveira utiliza o labirinto para expressar o 

que era, em sua opinião, a essência do sertão. Nesse sentido, o sertão de Silveira 

não é um espaço de fruição, mas um problema a ser resolvido pelo poder público; a 

sua carac

urbanização que precisava ser espargida a partir da centralidade de Goiânia, e, 

principalmente, o abandono do poder público federal, já que este se encontrava 

acuado e seduzido por tanto tempo pelo litoral.  

Contudo, sempre ultrapassando o nível da retórica, em direção ao nível do 

acreditava ser a saída do labirinto do sertão. Lançou-se como proprietário de um 

concretização não apenas de uma homenagem ao que cria ser a real alavanca do 

progresso para o interior do Brasil, mas a sua parte no desvelo desse complexo fio 

de Ariadne que o passado do Brasil tecia bem distante do litoral.  

 Conforme podemos constatar em seus escritos, Silveira vai transformando 

paulatinamente o seu estranhamento com o sertão, desde a década de 40, e toma 

as rédeas da ação. No nível da escrita, esse estranham

-se político, Silveira elabora a 

convicção de que a mudança da capital federal do litoral para o interior do Brasil, 

179 que tiraria os sertanejos de abandono e exclusão da nação.  

 É por causa desse enfoque econômico que, no dizer de Silveira, Goiânia 

Brasília será o primeiro capítul

esse futuro planificado não é especificamente na urbanística, e sim na economia. Na 
                                                
179 No mito grego, Ariadne, filha de Pasífae e Minos (rei de Creta), deu a Teseu, seu amado, o fio que 
lhe permitiria sair do labirinto onde adentrou para matar o Minotauro (metade touro e metade homem) 
que lá vivia. 
 
 



 

 

obra de Silveira, Brasília, destaca-se não por seu urbanismo, mas sim pelo seu lugar 

como meta síntese do Plano de Metas de Juscelino Kubitschek. O mesmo ocorre 

com Goiânia. Nesse sentido, para Silveira, as capitais valem muito mais pelo 

impulso de urbanização que podem proporcionar para a região como um todo. 

Com isso, Silveira colocou em prática o que parece ser o eixo central de seu 

pensamento: relacionar e construir ações significativas no espaço e no tempo, 

ultrapassar os limites do conceito, situá-los no âmbito da ideologia, no nível das 

vivências, tendo a urbanização como principal impulsionador de todo o processo. 

Estaria Silveira mesclando ou tencionando infra-estrutura com superestrutura? Não 

se sabe ao certo, pois o autor nunca trabalha no nível puramente teórico ou 

puramente descritivo.  

A escrita de Silveira visa ações práticas. Como diz Rüsen (2001: 126-127), 

precisas do agir, pois as suas representações realizam a tarefa de estabilizar 

posições e identidades. Por outro lado, ao mesmo tempo em que utiliza metáforas 

como constructos de ações significativas, Silveira recua diante da poética como algo 

leviano, reinserindo-  

 
Ressurge uma nova mentalidade sem otimismo romântico, nem 

pessimismos desintegradores. Nem Canaam, nem Saara. Isto que 

nos legaram o passado é qualquer coisa de grandioso e 

monumental que não pode servir apenas de motivos literários, mas 

sim de matéria-prima para a grande Nação (SILVEIRA, 1955: 205). 

 

  É preciso entender esse movimento dúbio entre objetividade e subjetividade 

para que se compreenda a obra de Peixoto da Silveira de maneira mais ampla, 

ultrapassando o meramente funcional da política e instaurando o que Habermas 

pai da fenomenologia moderna. Conforme esta citação de Ricoeur,  

 

O mundo, aqui, não é mais a unidade de um objetivo abstrato, de 

uma forma da razão, mas o horizonte mais concreto de nossa 

existência. Pode-se tornar isso sensível de maneira muito 

elementar: é ao nível da percepção que se destaca esse horizonte 

único de nossa vida de homem. A percepção é a matriz comum de 



 

 

minha existência carnal, que se erguem os laboratórios e se 

realizam os cálculos do sábio, as casas, as bibliotecas, os museus e 

átomos e eléctrons são estruturas que dão conta deste-mundo-

vivido-por-mim-carne-e-espírito. O próprio sábio só lhes determina a 

situação pelos instrumentos que vê, toca, ouve, como vê o sol 

erguer-se e deitar-se; como ouve uma explosão, como toca uma flor 

ou um fruto. Tudo se realiza neste mundo. É também nesse mundo-

de-minha-vida que uma estátua é bela, que uma morte é heróica, 

que uma prece é humilde. É este mundo-de-minha-vida, e não o 

mundo da ciência, que é transfigurado em criação aos olhos do 

-de-minha-vida é o 

húmus de todos os meus atos, o solo de todas as minhas atitudes, a 

(RICOEUR, 1968: 197-198).  

 

Como se vê na citação de Ricoeur, seria preciso que Silveira se aproximasse 

muito mais do sertão e do sertanejo para que ultrapassasse a condição de um 

fenomenólogo outsider. Para todos os efeitos, Silveira preferiu sustentar a visão de 

região e da nação acalentada pela instrumentalização da urbanização. 

Portanto, com a exemplaridade de Goiânia, o argumento econômico-

financeiro faz parte da estratégia de contrapor-

O senso prático de Silveira coloca o exemplo de Goiânia como o ponto culminante 

de A nova capital: porque, para onde e como mudar a Capital Federal. Em entrevista 

ao Jornal Primeira Hora, Silveira demonstra inteira segurança quantos aos efeitos 

positivos do processo de urbanização que já se processava em 1957, com as 

primeiras construções em Brasília:  

 

Nós aqui estamos acostumados com o surgimento de dezenas de 

novas cidades financiadas e habitadas por goianos e por 

espontâneas correntes de migrações internas. Uruana, Goianésia, 

Itapaci e Ceres não prejudicaram o ritmo de progresso de Jaraguá, 

nem de Anápolis. Temos aliás, o caso de Goiânia, que, longe de 



 

 

prejudicar, veio incrementar o crescimento de Campinas, Trindade, 

Inhumas, Nerópolis, Anápolis, e quase todo o Estado de Goiás, cujo 

ritmo era sabidamente menor antes da construção da nossa capital 

goiana  (SILVEIRA, 1955: 215).  

 

É esse fato concreto da urbanização que, mais do que interessa, estimula a 

Peixoto da Silveira quando toma Goiânia como exemplo para Brasília. Pois, quando 

pensa em urbanização, pensa especialmente no fenômeno da explosão de 

loteamentos ocorrida em Goiânia nos anos de 1950. É precisamente esse fenômeno 

naquele momento vai interessar ao autor como um exemplo a ser seguido na 

construção de Brasília.  

O mesmo ocorre com relação a Belo Horizonte. As duas fotos da cidade que 

Silveira (1955) coloca à página 234 (ver Fig. 38), como símbolo de progresso, 

mostram a cidade com alguns ícones de uma metropolis, sobretudo a 

verticalização180 urbana. Desde 1946, Belo Horizonte passava por intensa 

urbanização, sobretudo decorrente da instalação de fábrica a Leste e da 

inauguração da Cidade Industrial de Contagem, além da inauguração de Pampulha 

a Norte e da implantação da Avenida Antonio Carlos que conecta aquela ao Centro. 

Nos anos de 1950, ocorre a implantação do eixo industrial a Oeste, intensos 

processos de modificação na ordem urbana181, diversas vias são abertas, 

esboçando a configuração rádio-concêntrica da cidade e que hoje caracteriza a sua 

estrutura urbana que vai se espraiar regionalmente182. 

Em 1956, Silveira pede exoneração do cargo de Secretário da Fazenda e, em 

1959, voltará a assumir o cargo de Secretário da Saúde no Governo de José 

Feliciano Ferreira. A partir daqui, outro personagem é inserido na busca por 

estímulos externos nesse estágio que não é exatamente sonho nem despertar do 
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foram erguidos nessa época e marcaram definitivamente, pela verticalização, o tempo e o espaço do 
 

181 -se o quadro de desordem urbana em Belo Horizonte, uma cidade modernista 
de destaque nacional, mas paradoxalmente palco de uma feroz inapropriação social, advinda 

 
182 -se, cada vez mais, a metrópole com um nível de industrialização que a caracterizou, 
nos meados da década de 1950, como pólo de atração de de
(BAHIA, 2005: 13).  



 

 

urbanismo, mas que traz características de ambos, quando o assunto é pensar e 

fazer a urbanização. 

 

 

 
 José Ludovico de Almeida entra na história sobre a mudança da Assembléia 

Legislativa da antiga Capital para Goiânia, ocorrida em 1936, ainda durante os anos 

iniciais de construção da cidade, e narrada por Monteiro (1938). Monteiro coloca o 

então Deputado Estadual como um voto decisivo, o que nas palavras de Pereira 

 

 
Mais uma vez o representante de Itaberaí demonstrou sua fibra. 

Recusou todas as solicitações, mesmo aquelas partidas de pessoas 

que lhe eram mais caras e, indiferente às ameaças recebidas, 

compareceu à histórica sessão que votou a autorização da 

transferência, tornando com seu voto vitoriosa aquela causa que iria 

representar a redenção de Goiás (PEREIRA, 1959: 17).  

 

 Contudo, o voto de Ludovico de Almeida foi decisivo não apenas para a 

mudança da Assembléia Legislativa para Goiânia. Decidiu também a sua 

permanência nas hostes do PSD e, com isso, muitos cargos políticos por nomeação 

e eleição. Após o golpe de 10 de novembro 1937, dissolvidas e fechadas todas as 

Câmaras estaduais, tornou-se prefeito de Itaberaí. Em 1940, Pedro Ludovico o 

convida para assumir a Secretaria da Fazenda. Pereira (1959) diz que, mesmo 

sendo um farmacêutico183

reputação de financista transpôs as próprias fronteiras do  

 Decorridos quatro anos da administração de Coimbra Bueno, Ludovico de 

Almeida voltou para a Secretaria da Fazenda, após a eleição de Pedro Ludovico em 

1950. Segundo Pereira, nessa época, Goiânia experimentava uma crise de energia 

elétrica sem precedentes. Diante disso, Ludovico de Almeida, mesmo sendo 

Secretário da Fazenda e não de Viação e Obras Publicas, insistiu com Pedro 

                                                
183 Ludovico de Almeida fez o curso primário no Seminário Santa Cruz em Goiás e concluiu os 
estudos no Ginásio Arquidiocesano de Uberaba. Em seguida cursou Farmácia na Cidade de Goiás.  



 

 

Ludovico que a crise teria que ser solucionada a partir da construção de uma usina 

hidrelétrica. 

 
Diante de sua teimosia, o governador anuiu em autorizar a 

construção da usina, mas  frisou  só a faria se obtivesse seu 

compromisso de aceitar a direção geral das obras. 

O Sr. José Ludovico de Almeida ficou perplexo, sem poder acreditar 

no que ouvira. Jamais lhe passou pela cabeça dedicar-se a esse 

tipo de atividade. Tentou convencer o governador de que não era a 

pessoa indicada, ponderando que era titular da Fazenda e não 

Secretário da Viação e Obras Públicas: que era Farmacêutico e não 

engenheiro. Tudo debalde. O governador não aceitou suas 

alegações e ali mesmo destinou expediente designando-o para 

superintender os trabalhos de construção da usina (PEREIRA, 1959: 

35). 

 

 Esse diálogo entre o Governador e o Secretário da Fazenda mostra o quanto 

era exigida, em Goiás, a atuação das várias especialidades da engenharia e, 

entretanto, o corriqueiro era a atuação de engenheiros civis somente em projetos e 

obras de edificações que pontilhavam na cidade de Goiânia. Conforme vimos 

anteriormente, Janssen, por exemplo, não encontrava interlocutores entre os 

urbanistas, e assim, procurou por sua própria lavra as soluções para remediar as 

conseqüências da urbanização de Goiânia. Essa mesma carência de especialistas 

ocorria na área de eletricidade. Diferentemente de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais que, desde o final do século XIX e início do XX, apresentavam 

soluções neste setor184, o Estado de Goiás há muito se debatia com usinas de 

empresas particulares movidas a óleo que eram sempre problemáticas, 

descumpriam contratos e falhavam nos serviços185. Isso, conforme temos visto, não 

impediu o ímpeto urbanizador, contudo, de certo modo, moldou-o à suas limitações. 

José Ludovico de Almeida, um político e farmacêutico catapultado à condição de 

Secretário de Governo, vai ser o personagem que procurará dar termos à essa 
                                                
184 Companhia Mineira de Eletricidade  1889; São Paulo Railway e Light and Power Company 
Limited  1901; Light  and Power Company Limited / Rio de Janeiro  1909. 
185 
social e material de uma cidade estão tão conjugados com o seu consumo de energia elétrica que 
onde este consumo é cerceado, por qualquer causa, aqueles sofrem o efeito imediato. É o caso da 
nossa capital, que vem tendo o seu progresso entravado com as restrições a que está sujeito seu 

apud ROCHA, 2005: 31).  



 

 

situação, que, à essas alturas, já se mostrava muito tensa, entre urbanização e 

eletrificação. 

 Em Goiânia, a Usina Hidrelétrica do Jaó, construída entre 1936 e 1940, 

funcionou apenas durante cincos anos. Na enchente do Rio Meia Ponte, em 1945, a 

Usina desabou e os motores foram levados pela correnteza. Reconstruída, voltou a 

funcionar muito precariamente. Enquanto isso, a urbanização de Goiânia 

de 

Almeida em resolver o problema, Pedro Ludovico adquiriu a Empresa de Força e 

Luz para o Estado de Goiás186 e criou o Departamento de Energia Elétrica. 

Juntamente com o engenheiro Irineu Borges do Nascimento, a medida emergencial 

proposta por José Ludovico de Almeida, foi a construção de uma usina hidrelétrica 

no Município de Piracanjuba187, a 85 quilômetros de Goiânia. Essa usina ficou 

conhecida como Usina do Rochedo. 

 Em 1954, dois anos após o início da construção da Usina do Rochedo, 

iniciou-se também a construção do que seria a solução definitiva para o problema do 

abastecimento de energia elétrica em Goiânia: a Usina de Cachoeira Dourada. Com 

isso, a solução para o problema da energia elétrica tornou-se o assunto mais 

debatido na campanha eleitoral188 para governador em 1955. José Ludovico de 

Almeida tornara-se o candidato do PSD. Ao cabo da campanha, venceu a eleição, 

juntamente com o engenheiro Bernardo Sayão como Vice-Governador189. Até então, 

a imagem mais marcante que se tinha de José Ludovico de Almeida era a de um 

aliado decisivo de Pedro Ludovico. Entretanto, após se eleger Governador de Goiás, 

procurou construir a sua própria imagem, atrelando-a a modernização das 

máquinas, tratores, automóveis e aviões, e os últimos, à acelerada urbanização de 

Goiânia. 

 Segundo Rocha, 
                                                
186 

apud ROCHA, 2005: 52). 
187 Em 
Ponte não formava cachoeira naquele ponto e sim corredeiras entre ombreiras empedradas, daí o 

A inauguração desta usina ocorreu no dia 26 de julho de 1955. 
188 Segundo Rocha (2005: 53), entre 1952 e 1954, a transmissão dos jogos da seleção brasileira em 
competições como o Campeonato Pan-americano, amistosos e Copa do Mundo de 54, não podia ser 
captada por todos os receptores existentes na cidad
Clube, que funcionava na sede primitiva da Rua 2, quase esquina da Avenida Goiás, lançava o som 
em um alto-  
189 O arquiteto Eurico Godoy permanece na direção do DVOP. Na eleição para prefeito, venceu pelo 
PSD João de Paula Teixeira Filho, ex-fotógrafo e ex-administrador do Grande Hotel; Teixeira Filho 
convidou o jornalista e presidente da Associação Comercial do Estado de Goiás, Jaime Câmara, para 
assumir a Secretaria de Viação  Obras Publicas do Município de Goiânia. 



 

 

 

Como no decorrer dessa década de 1950 entrariam em operação 

em Goiás as hidrelétricas do Rochedo, no Rio Meia Ponte, município 

de Pirancanjuba, e de Cachoeira Dourada, a economia ganharia 

substancial novo impulso graças a esse choque energético. A 

cidade de Goiânia passaria pela experiência de tríplice crescimento. 

Tinha 53 mil habitantes em 1950 e contabilizaria (Censo Geral do 

IBGE) 153. 505 mil habitantes em 1960. (...) Homem de muita 

disposição física, Juca Ludovico190 se dedicou infatigavelmente à 

dupla missão, viajando pelo menos duas vezes por semana entre 

Goiânia e o canteiro de obras (ROCHA, 2005: 52; 58).  

 

 Como se vê na citação acima, a urbanização de Goiânia na segunda metade 

dos anos de 1950 é associada, em grande medida, à operacionalidade das Usinas 

Hidrelétricas. E estas, por sua vez, são fortemente associadas à ação 

empreendedora de José Ludovico de Almeida. Daí a forte associação entre a 

imagem do governador e de seu governo às máquinas, e, consequentemente, das 

máquinas com a urbanização acelerada. Em momento algum, haverá o menor 

esforço por parte do Governo do Estado em repensar a cidade por meio do 

urbanismo. Interessava isto sim, continuar acelerando o ritmo da urbanização. Com 

isso, durante esses anos, o hiato urbanístico se prolongará ainda mais. 

A Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, publicada em janeiro de 1958, 

anunciava que a população de Goiânia provavelmente alcançaria, em 1960, bem 

mais de 100 mil almas, visto que, baseando-se no último censo realizado em 1950, 

havia sido registrado crescimento populacional de 167%, 63% a mais do que 

Florianópolis, 74% a mais do que Belo Horizonte e 104% a mais do que São Paulo. 

 Essa previsão do IBGE teve, em sua base de cálculo apenas o crescimento 

populacional verificado na cidade de Goiânia entre 1940 e 1950, portanto, não levou 

em consideração nenhum fenômeno externo como, por exemplo, a construção de 

Brasília iniciada a partir de 1956. 

 
O laboratório de Estatística do Conselho Nacional de Estatística 

(IBGE), baseado apenas nos resultados do V e VI Censos, 

apresenta os seguintes números para a cidade de Goiânia, no 
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período intercensitário 1950-60: 1950, 53 389 habitantes; 1951, 57 

111; 1952, 61 093; 1953, 65 352; 1954, 69 908; 1955, 74 781; 1956, 

79 995; 1957, 85 571; 1958, 91 537; 1959, 97 919; 1960, 104 745 

(IBGE, 1958:187). 

 

 Até 1958, essa população foi inicialmente ocupando os bairros residenciais 

previstos no plano original e, posteriormente outros que surgiram no decorrer do 

processo de urbanização: Vila Nova, Botafogo, Nova Vila, Fama, Vila Operária, 

Bairro Popular, Setor Coimbra, Setor Leste, Setor Oeste, Setor Aeroporto, Setor 

Ferroviário, Setor Macambira, Vila Militar e Campinas.  
 

Sendo este último por si só, uma verdadeira cidade. (...) O índice de 

crescimento da construção civil em Goiânia é surpreendente, não 

sendo possível, talvez por isso mesmo, às repartições públicas, 

controladoras e fiscalizadoras do assunto, fornecer dados que 

permitam efetuar-se um cálculo exato desse crescimento (IBGE, 

1958: 191). 

 

 É provável que o Governo do Estado estivesse querendo tornar explicito esse 

quando publicou o livreto Goiânia: exemplo de audácia bem dirigida, em 1957. 

Nesse livreto, contudo, o Governo preocupa-se em demonstrar que o crescimento 

 

 

À proporção que ruas eram abertas nas campinas e praças 

construídas no meio do mato, tratores abriam estradas de ligação 

entre a Capital e as cidade goianas, do mesmo modo que, enquanto 

casas e palacetes se erguiam onde até então era a fazenda 

-

benéfico estímulo, agitando-se e progredindo. Vilas viraram cidades. 

Outras vilas nasceram. Os aviões começaram a cruzar os céus e 

pousar em campos construídos. Possantes caminhões de transporte 

embora em ritmo lerdo, mas avançava rumo a Goiânia com destino 

a Uruanã, antiga Leopoldina. Esse foi e tem sido o significado de 



 

 

Goiânia: gerou um Goiás novo e se apresenta com a característica 

de uma verdadeira metrópole (GOVERNO DE GOIÁS, 1957: 7). 

 

 Como se vê, o Governo propagava a centralidade de Goiânia no processo de 

modernização do Estado de Goiás. Não há, nessa propaganda do governo, 

associação alguma com a construção de Brasília, tais como apregoavam Coimbra 

Bueno, Peixoto da Silveira e, até mesmo, Ewald Janssen que havia assinalado, em 

seu parecer de 1952, a influência de Brasília como pólo de atração de imigração.  

aquela que fazia o Estado agitar-se e progredir. A venda e a valorização dos 

terrenos do Estado estavam sendo carreados, em sua maior parte, para obras 

públicas nos municípios do Estado. 

 Em todo o livreto, pode-se interpretar que Ludovico de Almeida se colocava 

a a Goiânia Metrópole, um 

coração que pulsava urbanização para todos os lados. Um livreto todo permeado por 

imagens que comparam a Goiânia da década de 30 e a Goiânia da década de 50 

(ver Fig. 40). A idéia central do texto é fixar a mensagem de que, a cidade 

continuava sendo sistematizada por meio de conceitos, tal como foi concebida. 

ou seja, a audácia da urbanização como destino.  

 Desse modo, José Ludovico de Almeida é apresentado como sujeito da 

consciência histórica, ordenando suas operações de rememoração na narrativa 

composta de textos e imagens, em um todo concatenado, a partir do qual, as 

forma de uma história na qual o passado é interpretado, o presente entendido, e o 

passado, a cidade concretizada por conceitos urbanísticos. No futuro, a metrópole 

maquinal que já se anunciava no presente. 

Por meio de imagens, mas também de textos, o livreto mostra que a 

o de simples milagre ou romantismo: 

 



 

 

Goiânia não é um milagre puro e simples, como tanta gente pensa e 

apregoa. Não pode ser assim caracterizada a realização de uma 

obra reclamada por quase um século e planejada, depois, em todos 

os seus ângulos. A nova Capital de Goiás que, em virtude de seu 

extraordinário índice de progresso, assombra o Brasil inteiro, é, 

muito ao contrário, fruto da capacidade pioneira e realizadora do 

povo da hinterlândia brasileira. 

Goiânia, a exemplo de Belo Horizonte, Washington ou Camberra, 

não foi construída ao acaso, como se seus fundadores jogassem, 

inconseqüentemente, uma cartada a mais, à maneira exaltada e 

insensata de D. Quixote. Ao revés de realizar-se uma obra 

aventuresca, levou-se avante um empreendimento em que se 

somaram as forças da meditação aos delineamentos técnicos 

(GOVERNO DE GOIÁS, 1957: 1). 

 

 Então, como se vê, José Ludovico de Almeida procura se desincompatibilizar 

da religiosidade191 que perpassava o modo como os migrantes viam surgir uma 

cidade em pleno sertão192. E

desincompatibilização, na prática, não se referem à continuidade do urbanismo 

inicialmente proposto por Pedro Ludovico para Goiânia, e sim a uma determinada 

capacidade de comando de seus dirigentes que, por assim dizer, trabalhavam para 

edificadores de uma metrópole! Os operários de uma urbanização! 

Portanto, tratava-

 relação à qual basta afirmar que Goiânia, sem o concurso de seus filhos, 

talvez não vingasse, porquanto foram esses elementos humanos que se deslocaram 

                                                
191 
de origem rural e católica. É possível que tenham sido esses os elementos que orientaram a 
percepção do traçado à imagem de Nossa Senhora. (...) Tema que às vezes reaparece nas crônicas, 
conversas informais e depoimentos de populares, a imagem de Nossa Senhora como orientadora do 
traçado da cidade contrapõe-

ou 
rbano que faz convergir três avenidas para um 

dentro comum. Esse desenho forma um perímetro triangular que corresponde ao manto e a praça 
-55). 

192 Foram os viajantes estrangeiros que criaram a im - -se com a 
crise da produção de ouro, criaram uma imagem negativa de lugar de liberdade irrestrita, de espaço 

coletiva a respeit
 



 

 

capacidade sertaneja vai ser representada por diversos recursos modernizadores na 

edição comemorativa de três anos do Governo de Ludovico de Almeida, intitulada 

Goiás: limiar de um novo mundo  panorama e detalhes de uma administração 

(1958).  

Na capa desta edição comemorativa, está estampada a figura do bandeirante 

irmanado com o índio. Entre essas duas figuras, na linha do horizonte, a Goiânia 

Metrópole (ver figura nº 39). Em seu miolo, saltam aos olhos a quantidade e closes 

de máquinas, ruas asfaltadas, aviões, estações de abastecimento de água, 

tratamento de esgoto, usinas hidrelétricas e edifícios que plasmavam uma 

arquitetura modernista, a qual era representativa das ações empreendedoras das 

ações do Governo não apenas em Goiânia, mas em todo o Estado. É interessante 

observar que a arquitetura modernista é associada à imagem das máquinas que 

permeia toda a publicação. 

Ocorre nessa edição comemorativa a personificação do líder nas coisas 

representadas. Máquinas e arquitetura maquinal, realizações urbanizadoras. Trata-

se de uma tentativa de consagração, atrelando-se os feitos do governador às 

imagens das máquinas que parecem personificar uma determinada característica do 

Governador, a audácia. Desse modo, como um todo, os textos e as imagens formam 

um argumento ou constructo de sent

 

Sem repetir a imagem de José Ludovico de Almeida, estampada na 

contracapa do livro, é, ao mesmo tempo, como se a repetisse a cada close de 

máquinas (ver Fig. 41). Cada foto quer comprovar que criador e criatura fundem-se 

nas comunicações aéreas e terrestres, tráfego de veículos, construção de pontes e 

estradas (ver Fig. 42), bem como em cada edificação com traços modernistas (ver 

Fig. 43). Um todo maquinal que, aparentemente, por causa da personificação da 

audácia, pode prescindir do urbanismo para ordenar o processo de urbanização, 

cujo auge é a Goiânia Metrópole. 

 Na apresentação dessa edição comemorativa, Joaquim Neves Pereira diz o 

seguinte: 

 
O surto de progresso que presenciamos por aqui, quando as 

inúmeras iniciativas privadas encontram apoio na atuação 

empreendedora de um governo cioso de suas responsabilidades e 



 

 

fiel ao povo que o elegeu, constitui, além do mais, eloqüente 

resposta aos descrentes e derrotistas sistemáticos, que procuram 

desmerecer a fibra e a operosidade do homem do sertão. A tese de 

indolência sertaneja, tão impatriótica quanto absurda, que já foi 

tantas vezes refutada com os incontáveis exemplos que pontilham o 

crescimento do país, não resiste à palpitante realidade que 

representa Goiás, sem falar em Brasília, onde o braço caipira está 

edificando a metrópole ideal dentro da mais moderna arquitetura do 

mundo (GOIÁS, 1958: Apresentação). 

 

 Como se vê, a figura do sertanejo é exaltada. Exalta-se o sertanejo a ponto 

de identificá-lo como o edificador da mais moderna arquitetura do mundo. E não há 

nisso propriamente ênfase no discurso nacionalista, como ocorria com Coimbra 

Bueno e Peixoto da Silveira. Brasília aparece simplesmente como mais um dos 

produtos da ação audaz do sertanejo, e não como elemento de planejamento urbano 

ou planificação econômica, tal como era, e ainda hoje é, amiúde representada.  

 Com isso, exalta-

ao mesmo tempo em que se ressalta que Goiânia como destino de migrantes e do 

próprio Governador, é representada mais pela labuta do que pela erudição. Com 

isso, podemos interpretar que neste momento o que se privilegia é a representação 

da labuta da urbanização, em detrimento da erudição do urbanismo. Neste 

momento, as idéias formadoras de sentido, e os passos dessa argumentação, só 

podem ser controlados nos quadros dessa estruturação.  

 Mais do que não contradizer, o discurso da urbanização cumpria uma função 

pratica de orientação da consciência histórica. Isso significa que, naquele momento, 

o urbanismo não gerava vínculos consensuais, pois as condições oferecidas por 

uma cidade nova de fronteira não o favoreciam. Conforme mostra Rüsen (2001) os 

argumentos fundados na vida prática cumprem a função de orientação quando se 

insurgem as erosões, próprias das carências de sentido. Portanto, era a 

urbanização, e não o urbanismo que gerava a permanência no tempo, dessa 

auto-realização (Pág. 174). Era a urbanização, e não o urbanismo, a argumentação 

racional que buscava e determinava o consenso. 



 

 

que o seu biografado, por causa de limitações financeiras, não pôde fazer o curso de 

medicina, assim como não podia freqüentar os centros urbanos: 

 
Se pudesse teria estudado medicina. Acontece, porém, que o ensino 

médico era dispendioso e estava muito acima de suas 

possibilidades. Seu pai já havia falecido e o orçamento familiar 

estava sobrecarregado com o custeio dos outros cinco irmãos. 

Por isso, optou por farmácia. Era um curso mais rápido, menos 

oneroso e poderia ser feito na antiga Capital, a poucas léguas de 

Itaberaí193.  

Uma vez matriculado, dedicou-se com afinco aos estudos. Nas 

férias, quando chegava a itaberaí, seguia logo para a fazenda. Às 

vezes permanecia na cidade, mas isto só acontecia quando o 

Itaberaí Futebol Clube tinha algum compromisso sério a resgatar 

(PEREIRA, 1959:11).  

 

  Ao que parece, Pereira estava assim justificando porque Ludovico de Almeida 

que, tendo iniciado sua carreira política como prefeito de Itaberaí, passou a 

identificar-se mais com as obras realizadas do que com as idéias produzidas. Por 

ros políticos ou 

auxiliares que acompanharam Pedro Ludovico desde os anos de 1930 como, por 

exemplo, o Prefeito Venerando Borges que era também jornalista e professor ou 

Colemar Natal e Silva194  que eram tidos como intelectuais. 

 Conforme Pereira foi o senso prático de Ludovico de Almeida que o levou até 

Juscelino Kubitschek: 

 

                                                
193 Ludovico de Almeida nasceu em Itaberaí, no dia 06 de fevereiro de 1906. 
194 Colemar Natal e Silva nasceu em São José do Tocantins, atual Niquelândia, em 24 de agosto de 
1907. Nos anos de 1920, mudou-se para o Rio de Janeiro para cursar Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Faculdade de Direito da Universidade do Brasil no Rio de Janeiro. Durante a sua estada nessa 
cidade, colaborou na fundação do Centro Goiano, que teve como um dos seus objetivos fazer a 
divulgação de Goiás como local ideal para a construção da nova capital federal. Esse projeto 
culminou na fundação da Revista A Informação Goyana, em 1917, estudada no capítulo anterior, e 
com a qual colaborou com diferentes textos publicados em várias seções. Ele escreveu ainda para 
jornais cariocas como o Jornal do Comércio, o Jornal do Brasil e O Jornal, quando dirigido por Assis 
Chateaubriand.  Em 1930, de volta a Goiás, Colemar Natal e Silva participou como membro da 
comissão da mudança da capital de Goiás para Goiânia, ao lado de Pedro Ludovico. Em 1942, 
durante o Batismo Cultural, proferiu discurso em sessão do IHGG em homenagem a Getúlio Vargas 
no qual enalteceu a figura desse líder político.    



 

 

O governador dirigiu-se ao Rio de Janeiro e, ali, procurou o 

Presidente da Republica e os Ministros de Estado, expondo-lhes os 

detalhes dos grandes empreendimentos que tencionava levar a 

efeito e mostrando-lhes a absoluta conveniência de uma estreita 

cooperação entre as duas órbitas de Governo. Salientou que de sua 

parte não pouparia esforços visando a dar inteira cobertura e 

completa colaboração ao Presidente Juscelino Kubitschek na sua 

patriótica arrancada pela interiorização da Capital e em outras 

iniciativas tomadas através dos órgãos federais aqui localizados. 

Esperava, porém, reciprocidade de tratamento e estava certo de que 

esta lhe seria assegurada (PEREIRA, 1959: 49). 
 

Os detal

projetos da Usina Hidrelétrica de Cachoeira Dourada cuja construção havia sido 

iniciada em meados de 1954, quando Ludovico de Almeida ainda era Secretário da 

Fazenda de Pedro Ludovico. Porém, como se sabe, o marco zero da participação de 

goianos nos projetos do Governo Federal, sobretudo no que concerne à construção 

da Capital Federal no interior, antecede a Ludovico de Almeida há mais de cinqüenta 

anos, pois, desde a Comissão Cruls, é observada a participação de goianos, sendo 

que, ainda nos anos de 1950, essa continuidade se dava com Peixoto da Silveira e 

Mauro Borges195.  

Além disso, Ludovico de Almeida parecia querer mostrar a Kubitschek que era 

conveniente ao Governo Federal, e não o inverso, o processo de interiorização 

pioneiramente iniciado pelo Governo de Goiás  por que não dizer, pioneirismo dele, 

mesmo sacrificando noites de sono quando construiu a Usina do Rochedo196 bem 

antes de iniciada a construção de Brasília e a Usina Cachoeira Dourada. 

Pereira confirma em vários trechos da obra Um estadista do sertão, que 

Ludovico de Almeida se apresentava como um provedor para a construção de 

Brasília, e não o oposto. Cito abaixo um desses trechos: 

 

                                                
195 Peixoto da Silveira é nomeado por Juscelino Kubitschek membro do conselho fiscal da NOVACAP, 
em 1959; Mauro Borges foi membro do conselho fiscal da NOVACAP desde a sua criação, em 
setembro de 1956. 
196 vançavam com rapidez. Sua dedicação era insuperável. Até hoje os habitantes de 
Rochedo ainda comentam sua resistência física e seu espírito de sacrifício. Certa vez, passou três 
noites consecutivas nas obras, sem pregar os olhos, estimulando com sua presença as turmas que re 

 



 

 

Logo que foi fundado o órgão encarregado da construção de 

Brasília, o Governo de Goiás forneceu-lhe os mais diversos recursos 

de que necessitava, pois ainda estava em fase de estruturação e, 

portanto, desaparelhado para o início de suas atividades. Pessoal, 

material, aviões, veículos de várias espécies foram postos à sua 

disposição (PEREIRA, 1959: 129). 

  

significando toda a sorte de máquinas que o Governo de Goiás possuía, e um vazio 

total pesando sobre a área do Distrito Federal. Como se vê, em momento algum é 

ressaltado todo o processo de planejamento que marca a transferência da Capital 

Federal, desde os estudos iniciados no final do século XIX até os mais diversos 

projetos urbanísticos elaborados para Brasília197.  

Por isso mesmo, é marcante nestes documentos produzidos no Governo de 

Ludovico de Almeida, a ausência de um quadro que desse conta de se processar 

em que estágio se encontrava o urbanismo em Goiás. Quando faz alguma referência 

urbanística, remete recorrentemente e sintomaticamente aos primeiros projetos para 

Goiânia, datados dos anos de 1930. Há nisto uma praticidade em formular 

compulsão à repetição, a qual, como o clichê, não elabora uma nova imagem e um 

novo sentido para a urbanística. 

 Conforme mostrou Silva (1997: 45), a dissintonia do Governador José 

alisado por Silva198, 

o que se verifica nestes documentos produzidos pelo staff do governador, é que 

havia uma preocupação muito forte por parte deste último, em contrapor à tese da 

                                                
197 Tavares (2005) mostra que entre 1927 e 1957 foram feitos 32 projetos urbanísticos para a Nova 
Capital Federal, dos quais, 25 recuperou e estudou. Ficher et al.  (2006) analisam mais detidamente o 
projeto produzido pelos arquitetos Raul Penna Firme e Roberto Lacombe para a cidade que 
denominaram de Vera Cruz, em 1955. 
198 
prorrogando os mandatos dele mesmo, do vice-governador e dos prefeitos. A proposta foi vitoriosa no 
estado (com a oposição da parcela do PSD fiel a Pedro Ludovico Teixeira, do PTB e do PSB), mas 
terminou barrada por decisão do Supremo Tribunal Federal. Verdadeiro vexame para o estado, 
preservado em parte pela oposição do velho ex-interventor e ex-governador, que esteve com sua 
liderança ameaçada pela traição do primo distante. (...) Para um momento tão especial  a tão 

 instituem-se regras 
especiais. (...) Pedro Ludovico denuncia o acordo imoral, a ilegalidade e ineficácia da medida (em 

1997: 45). 



 

 

199, exaltando-se os feitos e não as idéias que os comandam. E 

disso podemos inferir, exaltando a urbanização e não o urbanismo. 

Há nisso um ideário construído em mostrar os resultados, sem, contudo, 

os resultados e eficiência dos aparelhos, para os conectores mais amplos da noção 

de universalidade. Com isso, comprovava-se a audácia do sertanejo e constituía-se 

a sua consciência histórica, no processo e na representação da urbanização. 

Diferentemente de Peixoto da Silveira, por exemplo, que procurou associar a 

urbanização de Goiânia com o que estava para acontecer em Brasília, ou de Pedro 

Ludovico, que procurou estabelecer o diálogo com a nação por meio de conceitos 

racionais de urbanismo, ou mesmo de Coimbra Bueno, que se associou à noção 

staff de Ludovico de Almeida relaciona o processo de 

modernização a partir da disposição de feitos realizados, ainda que isso invisibilize a 

precária posição do urbanismo no contexto. 

Conforme mostra Pereira, um desses 

Governo do Estado resolveu o problema da invasão dos lotes urbanos em Goiânia: 

 

Preocupado em liquidar o assunto, o Governo descobriu um homem 

destemido e incorruptível. Mandou chamá-lo e destacou-o para a 

função, recomendando-lhe: 

- Não admito exceções. Escorrace até o último invasor. Procure agir 

com prudência, mas se for necessário o emprego da força para 

afastar os recalcitrantes não vacile: pode usá-la. 

Luizão (este o apelido do homem designado) começou a trabalhar. 

(...) Caracterizava a invasão, punha tudo a baixo. 

A grita foi enorme. Políticos de todas as facções condenavam a 

violência do policial. 

(...) Mas é assim mesmo o Sr. José Ludovico de Almeida. Nenhum 

interesse político para ele pode pairar acima do bem publico. Este 

sempre norteou todos os seus atos (PEREIRA, 1959: 146; 147; 

148). 

                                                
199 Essas questões foram defendidas nos seguintes livros publicados pelo governo de Juca Ludovico: 
Exemplo de audácia bem dirigida (GOIÁS, 1957); Goiás: limiar de um novo mundo  panorama e 
detalhes de uma administração (GOIÁS, 1958). Ludovico de Almeida não deu continuidade à 
produção intelec
preferido convidar goianos que atuavam no Governo Federal, como Joaquim Neves Pereira e José 
Balduino de Souza, para colaborar na formulação de seu ideário. 



 

 

 

 Ao passo que a propaganda do Governo de Goiás procura associar a imagem 

problemas que a cidade de Goiânia estava sofrendo, com a crescente urbanização e 

Goiás não tinha um planejamento para lidar com o crescente aumento populacional 

e os problemas disso decorrentes. 

 Os jornais de oposição200 mostram, por meio de suas observações sobre 

Goiânia nesse período, o outro lado da moeda, nada afeito às máquinas e grandes 

feitos produtivos: 

 
  BURACOS E VALETAS NO ASFALTO 

É calamitoso o estado em que se encontram as ruas desta capital. Em 

campinas, nos Setores Oeste e Sul, na Vila Nova, Nova Vila, Fama e 

em outros bairros da cidade há grande numero de ruas intrasitáveis, 

até para pedestres, principalmente à noite, com a grande escuridão 

que envolve toda a capital. Mesmo na zona asfaltada é precaríssimo o 

estado das ruas. A Rua 4, por exemplo, onde é intenso o movimento 

de veículos, a buraqueira se sucede do começo ao fim da rua. O 

mesmo se verifica na Rua 3, na Av. Anhanguera (Campinas), na Rua 

20 e Av. Universitária. Nesta avenida, as valetas abertas há três ou 

quatro meses para serviços de telefone, abertas se acham até hoje. ´ 

É curioso o reparo que foi efetuado há pouco no asfalto da Rua 4, 

cujos buracos foram entupidos com terra, que a primeira chuva se 

encarregou de levar completamente. 

Ao titular da SVOP, empenhado que está na campanha eleitoral, não 

sobra tempo para verificar estas coisas (JORNAL DE NOTÍCIAS, 

18/05/1958). 

 

 Observam-se nessa notícia, que a cidade tinha inúmeros problemas, 

decorrentes do aumento de fluxos de automóveis e da falta de manutenção das 

ruas, isto não somente no Centro, mas nos diversos bairros, problemas tais como 

iluminação pública e segurança. Para além disso, observa-se que, naquele período 

havia uma forte oposição política, feita tanto no âmbito do poder estadual quanto no 

                                                
200 Foram pesquisados os jornais: Jornal Brasil Central, Jornal de Notícias e Diário do Oeste.  



 

 

municipal, oposição elaborada precisamente a partir da existência dos problemas 

urbanos que se avolumavam. Sendo que, ao focar a sua crítica no titular da SVOP, o 

editor do jornal estava criticando Jaime Câmara, o titular daquela pasta.  

Observa-se também que o Jornal de Noticias deixa de focalizar a sua crítica 

no diretor do DVOP para incidi-la sobre o Secretário da SVOP. Ora, Jaime Câmara 

encontrava-se em campanha política para Prefeito de Goiânia  cujo mandato seria 

de dois anos (janeiro de 1959 a janeiro de 1961), e os políticos da oposição 

passaram a responsabilizá-lo pelos problemas não resolvidos, com o crescimento 

urbano de Goiânia. É importante que se faça atentamente essa observação a 

respeito das cobranças, que, a partir deste momento em diante, passarão a ser 

dirigidas diretamente ao Prefeito da cidade, e não mais ao Governador do Estado ou 

aos seus secretários.  

Como se sabe, depois de eleito, uma das primeiras providências tomadas por 

Jaime Câmara foi procurar replanejar o crescimento de Goiânia. No entanto, ou por 

desconhecimento ou por opção pessoal, preferiu desconsiderar os pareceres 

técnicos de Ewald Janssen e valeu-se do arquiteto paulista Luiz Saia que, a partir de 

1959, mudou-se para Goiânia com o objetivo de fazer um novo Plano Diretor da 

cidade. Aparentemente, com a contratação de Luiz Saia se iniciaria a retomada do 

urbanismo e dos urbanistas, como fundamentação de construção de sentido nos 

rumos da urbanização de Goiânia. Entretanto, conforme se verá no Capítulo 3, a 

própria Prefeitura de Goiânia ainda não tinha reunido elementos estruturantes para 

que pudesse regular metodicamente o pensamento e a prática urbanística. 

Consequentemente, apesar de Saia ter elaborado um Plano Diretor para Goiânia, 

não encontrou interlocutores que pudessem legitimá-lo, e, muito menos, transformá-

lo em Lei Municipal.  

Conforme se verá no Capítulo 3, ainda mais urgente do que retomar o 

urbanismo como um elemento fundante da cidade, era dar à Prefeitura uma 

identidade. Ainda mais 

pudessem situar as especificidades do urbanismo na narrativa histórica, era situar a 

Prefeitura de Goiânia como possibilidade de consciência histórica, elaborando-a 

para além da circularidade que a havia constituído como um simples adendo do 

Governo do Estado. Consequentemente, o hiato urbanístico será continuado. Mas 

de outro modo. Não mais ausentes o urbanismo e os urbanistas, precisarão 

mporal e ocupar 



 

 

os espaços das instituições, voltando assim a elaborar-se e a elaborar a forma da 

cidade. 

Em 1959, José Ludovico de Almeida tenta eleger-se novamente como 

governador, porém, perde as eleições para Mauro Borges. Desde a sua campanha, 

Mauro Borges apregoava que o seu governo daria continuidade ao trabalho de 

urbanismo iniciado por Luiz Saia em 1959, o que até certo ponto aconteceu. 

Ludovico de Almeida encerra sua carreira política em 1965. Após perder 

eleição para Prefeito de Goiânia, foi trabalhar com seu filho médico e fundador da 

Faculdade de Medicina e do Hospital Santa Genoveva201. Ao que parece, o filho quis 

remediar a situação fragilizada em que o pai deixava a política. Um contraste muito 

grande se fez entre a imagem de sertanejo audaz que Ludovico de Almeida 

construiu para si e a necessidade ainda persistente, em 1965, de replanejamento de 

Goiânia, esta cidade que elegeu como símbolo maior urbanização do Estado de 

Goiás. 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
201 -se em 
medicina e hoje dirige com rara eficiência o Instituto Médico Cirúrgico de Goiânia. Coube assim, ao 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 2 

FIGURAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 22 
 

Capa da Boletim Informativo nº 5 (a) e Alguns dados apresentados por Giancinto Casaluce 

na 1ª  Conferência Brasileira de Imigração e Colonização [Brasil Central]: Aspecto típico da 

flora (b); mecannização (c) - colheita de arroz (d); Criação  fazenda em Parauna; (e) 

Ampliação e melhoramento de uma estrada;  

Fonte: Boletim Informativo nº5  

(Arquivo Casa de Altamiro de Moura Pacheco) 

 

 
 
Figura 23 

 

Programação da 1ª Conferência Brasileira de Imigração e Colonização [Brasil Central].  

      
 
Fonte: GOIÁS, 1949 (Arquivo Casa de Altamiro de Moura Pacheco)  
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Fonte: Idem 
 
 
 
Figura 24 
 
 
Observações de Leo Waibel no estudo feito entre 1946 e 1948, denominado A vejetação e o 

uso da terra no Planalto Central. À esquerda, um campo cerrado entre Mossamedes e 

 

 
 
 
 

   
                                               Fonte: WAIBEL, 1949:26. 

 

 
 
 
 
 



 

 

Figura 25 

Projeto de Prestes Maia e Roberto Magnano para o Setor Jardim Goiás, 1950. Detalhe 

mostrando as interligações com a cidade, num sistema de tráfego e reprodução de um 

panfleto que contem o referido projeto.  

 

 
 
 

 
 

 
                                                         Fonte: Arquivo Janssen (Museu Antropológico-UFG) 
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Figura 26 

Planta de Orientação da Teknart e Mapa do Loteamento do Setor Criméia Leste 

 
Fonte: Arquivo Janssen (Museu Antropológico-UFG) 

                                                                                                                    Fonte: Daher (2003: 253). 

 

OS SETORES MACAMBIRA 
E BELA VISTA COM 
APENAS UM PONTO DE 
INTERLIGAÇÃO COM A 
CIDADE 

ZONA INDUSTRIAL 

CRIMÉIA LESTE 

ZONA RESIDENCIAL 



 

 

Figura 27 
Detalhe do Setor Norte.  

 
                                                                                                                          Fonte: Faissol (1952: 54). 

                     
Figura 28 

Planta Geral de Urbanização (1947).  

 
                      Fonte: Congresso Eucarístico, 1948 (Museu Zoroastro Artiaga) 

PROLONGAMENTO DA AVENIDA 
ARAGUAIA, INTERCEPTANDO O  
PARQUE BOTAFOGO 
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Figura 30 

Detalhe da Planta Geral de Urbanização (1947).. 

 

 
 
 
Fonte: Congresso Eucarístico, 1948 (Museu Zoroastro Artiaga). 

 
 
Figura 31 

À esquerda, Detalhe da Planta Geral de Urbanização (1947). À direita, como foi implantado;  
 
 
 

      
Fonte: Congresso Eucarístico, 1948                                                    Fonte: Google Maps. 
(Museu Zoroastro Artiaga).         

PARQUE BOTAFOGO AVENIDA ANHANGUERA 
ÁREA DESTINADA AO 

LYCEU DE GOIÁS 

ERRO DE   
94. 15 m DURANTE 

IMPLANTAÇÃO 
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Figura 33 

 Planta de Situação do Aeroporto de Goiânia  

 

 
                      Fonte: Arquivo Janssen (Museu Antropológico-UFG).
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Figura 35 

Detalhe de modificação no sistema de tráfego no Setor Leste. Comparar na imagem abaixo as 

modificações propostas por Janssen.  

 

                        
Fonte: Arquivo Janssen (Museu Antropológico-UFG) 

 

  
Fonte: Arquivo Janssen (Museu Antropológico-UFG)

No projeto do Setor Leste constam 
diversas interligações a futuros setores 
mais a Leste da cidade 

Jansen propõe a Perimetral Leste, 
deixando apenas uma única interligação 
com as vias externas à cidade. 

A Rua 10 passaria a ser interceptada com 
o aumento da área publica 



 

 

Figura 36 

Foto de maquete da Igreja Nossa Senhora das Graças no loteamento Vila Brasília. Abaixo, miolo 

de monografia do IBGE sobre Goiânia contendo ilustração da referida Igreja.  

 

 

 
Fonte: SILVEIRA, 1957: 233.  

 

 

 
Fonte: IBGE, 1955.
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Figura 38 

 

Reprodução de imagens do livro A nova capital federal: por que, para onde e como mudar a 

Capital Federal.  

 

 

     
 

                                                                                          Fonte: SILVEIRA (1957: 234) 



 

 

Figura 39 
Capa da edição comemorativa de três anos do governo de José Ludovico de Almeida - Goiás: 

limiar de um novo mundo  panorama e detalhes de uma administração (1958).  

 

 

      
                                                                            Fonte: GOIÁS, 1958 (Arquivo Histórico Estadual) 

 



Figura 40 

 

Reprodução de imagens que compõem o livreto Goiânia: exemplo de audácia bem dirigida, 

publicado pelo Governo de Goiás, em 1957.  

 
 

                            

   

                          

  
                                                                                   Fonte: GOIÁS, 1957 (Arquivo Histórico Estadual) 



 

 

Figura 41 
Closes de máquinas, presentes na revista comemorativa Goiás: limiar de um novo mundo  

panorama e detalhes de uma administração.  

 

     

      
                                     Fonte: GOIÁS, 1958 (Arquivo Histórico Estadual) 

 

Figura 42 

Comunicações aéreas e terrestres: Aeroporto Santa Genoveva; ponte ligando o aeroporto 

ao Centro da cidade; construção da BR 14, trecho até Anápolis.  

 

   

   
                                                                          Fonte: GOIÁS, 1958 (Arquivo Histórico Estadual) 

 



 

 

Figura 43 

Colégio Padrão de Goiânia; Colégio Estadual de Anápolis, Estação de tratamento de água 

(Goiânia); entrada do Estádio Pedro Ludovico.  

 

 

      

                             
Fonte: GOIÁS, 1958 (Arquivo Histórico Estadual) 

 

 
Figura 44 

 

Usina do Rochedo; Estação de tratamento de água (Goiânia).  

 

 

    
Fonte: GOIÁS, 1958 (Arquivo Histórico Estadual) 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPITULO 3 

DESPERTAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Cabe lembrar que todo esforço 

para desvelar 

representações passadas  

é uma leitura entre possíveis 

(Sandra Pesavento) 

  

 

No Capítulo 3, procuro inserir, na narrativa histórica de Goiânia, personagens 

instituições, sobretudo a Prefeitura de Goiânia, procurarão repensar e reposicionar a 

cidade nova de fronteira, a qual havia sido estabelecida nos anos de 1950 em 

máxima urbanização e mínimo urbanismo. Essa retomada da cidade em seus 

próprios termos ocorrerá, portanto, após um longo período de ausência de soluções 

urbanísticas, num hiato de conceitos que fossem claramente embasados em 

escolas, definições ou tendências melhores elaboradas urbanisticamente.  

Após o ano de 1960, os sujeitos da história se inserem em uma trama de 

idéias, ações e decisões que configurarão um Despertar. Nessa trama, o cuidar da 

cidade aparece como um fio condutor de racionalidade. Por meio desse fio, tais 

atores tentarão expurgar a erosão de sentidos originada na tensa relação entre 

urbanismo e urbanização. Em suas elaborações, tais sujeitos da história constituir-

se-ão em const

medida em que, em seus documentos, os sujeitos da história sinalizam a 

necessidade de repensar o espaço intra-urbano em seus próprios termos. 

transformadas em interesses precisos no conhecimento histórico na medida em que 

são interpretadas como necessidade de uma reflexão específica sobre o 

Há carências de orientação para compor a narrativa histórica, mas há, também, o 

tempo em que os documentos escritos no passado, elaboram sentidos para os 

problemas de que tratam. 

A partir do momento em que, em Goiânia, reduzem-se as preocupações com 

o evento de Brasília, bem como com o lugar que a mesma passaria a ocupar na 

promoção do desenvolvimento da região, o foco das problemáticas da urbanização 



 

 

passará a incidir sobre a cidade em seus próprios termos. Esta cidade, esgarçada, 

precisava de soluções acerca de rejuntes e reconfigurações.  

Na busca pela transfiguração da forma própria da cidade, a Prefeitura de 

Goiânia passará a assumir uma centralidade que até então lhe era impossível ter, 

por causa da submissão que tinha ao Governo do Estado no que se refere ao 

comando das diretrizes do desenvolvimento urbano. Então, esses sujeitos da 

história possibilitarão um despertar do pensamento que incide sobre a cidade e 

sobre os seus problemas internos. 

são internos, não externos. Sobretudo os prefeitos e a Prefeitura procurarão colocar 

em pauta a constituição de símbolos da cidade em seus próprios termos, 

relacionando-os com as soluções de seus próprios problemas; já não mais o foco 

principal incide na constituição da nação e da região, mas em articular o modo como 

a cidade foi constituída ao processo e aos modos como continuará se constituindo. 

Por isso, os personagens e os documentos que produziram nos possibilitam 

seguir como sujeitos do Despertar 

seguir, falarão de uma cidade que precisou renascer ou vir à existência pelo viés do 

-se, reconstituindo-se como identidade interna.  

O principal movimento desse viés dá-se em torno das ações da 

municipalidade. Ações que procurarão elaborar a compulsão à repetição que 

levaram à cidade à intensa urbanização. O Município não mais traçará suas metas 

determinadas por estados de vigília ou de sonho elaborados pelo Estado. Antes, o 

Município passará a traçar as suas metas internas, procurando sanar problemas 

urbanos que passaram a ser reclamados e vividos na dimensão de seus cidadãos e 

de sua noção de cidadania. Então, nos documentos que serão analisados a seguir, a 

relação precípua com Brasília, na qual ficou ancorada Goiânia durante toda a 

década de 50, sairá de cena e advirá a relação dos sujeitos que elaboraram esses 

documentos com a cidade que almejaram formar. 

A coroação de todo o processo para se pensar Goiânia em seus próprios 

termos, empreendido pelos personagens a seguir abordados, ocorrerá na passagem 

dos anos de 1960 para os anos de 1970. Como se verá a seguir, após os esforços 

empreendidos por Hélio de Britto e Íris Rezende, o arquiteto Jorge Wilheim vai 

pensar a relação urbanismo/urbanização e proporá sistemas e subsistemas, visando 

direcionar o crescimento da cidade. Esses sistemas e subsistemas foram 



 

 

organizados por Wilheim a partir de um princípio f

para a futura forma de Goiânia. Assim, deu-se o fim dos mencionados hiatos 

urbanísticos e o início da retomada do urbanismo.  

Comecemos a compreensão desse processo com a análise do livro Histórico 

de uma administração escrito por Hélio de Britto, a seguir. 

 
A construção da perda em Histórico de uma administração 

 

No prefácio do livro Histórico de uma administração escrito por Hélio de Britto, 

intitulado A cidade que acabou

nova já montado sobre a arcaica, deficiente e superada construção dos primeiros 

Prefeito de Goiânia (1961-19

por concretizar-se.  
 

E urge que se dê o mais rapidamente possível essa concretização, 

não só para que Goiânia deixe de constituir-se em vergonhosa 

exceção  senão entre todos os municípios de Federação, ao 

menos entre todos os municípios das capitais  mas também porque 

essa emancipação tão ardente e tenazmente perseguidos por nós, é 

condição sine qua non o município jamais poderá progredir 

convenientemente (BRITTO, 1966: 24).  

 

Esse tom de denúncia e de alerta é o início de uma construção defensiva da 

municipalidade enquanto instituição ameaçada de dano irreparável diante da 

urbanização pela qual Goiânia passava. Há um sentido de perda e de urgência do 

resgate nas palavras de Britto. Um perigo iminente de morte, de evitação de Goiânia 

constituir-  

Nesse caso, o perigo iminente da perda não é algo exterior, mas parte 

constituinte das estratégias discursivas de apropriação do que se quer apresentar 

capitais, foi preciso apresentá-



 

 

jamais poderia ser substituída. Por isso, o sentido da urgência em preservar a 

cidade da dispersão, da perda progressiva de organização e, por fim, o 

desaparecimento (morte) do patrimônio público municipal. 

Britto diz que, no primeiro ano de sua administração havia uma confusão 

babilônica na prefeitura. 

 
Os funcionários ali lotados não recebiam as instruções necessárias, 

e, por conseguinte, não podiam prestar aos interessados as 

informações pedidas. Processos eram amontoados 

desordenadamente no chão, dificultando e atrasando todo o serviço 

interno da Prefeitura, pois quando uma secção qualquer precisava 

ver um processo, gastava-se horas para encontrá-lo, se o 

encontrava (BRITTO, 1966: 31).  
 

O quadro apresentado se caracteriza por uma verdadeira devastação do 

patrimônio público. Há, nas palavras de Britto, a construção da perda iminente, 

necessidade imperiosa de organização. Trata-se de um processo que podemos 

esvaziamento de sentidos que leva necessariamente à morte. Britto fala de um 

processo de perda e, conseqüentemente, de identidade. Os sujeitos são vistos como 

correndo perigo iminente de destruição: 
 

Ao iniciarmos a tarefa da reorganização administrativa da prefeitura 

quisemos, entre outras coisas, saber o que possuía o município e 

onde se localizavam seus bens móveis e imóveis. Ninguém soube 

nos responder, porque todos ignoravam isso (Ibid: 53). 

 

A tarefa de organização tinha a finalidade de evitar que os sujeitos e o serviço 

público municipal fossem desfigurados e visava rechaçar a indiferença da dispersão. 

Britto apresenta diagnósticos que denunciam, mas que têm, também, a tarefa de 

 

A perda pressupõe uma integridade primordial. É a perda de tudo aquilo que 

autenticidade. Nesse caso, a história é concebida como um processo contínuo de 



 

 

destruição, pois há uma recusa da mutabilidade em prol da preservação da 

integridade. 

sentidos para o seu Histórico de uma administração municipal. Conforme vimos no 

Capítulo 1, a Prefeitura de Goiânia exercia um papel simbólico. Sendo o campo do 

duplo sentido, o simbólico articula sentidos e não-sentidos, isto é, alimenta o real de 

sonhos; no simbólico, os contrários coexistem. Como nos pórticos Janus (duas faces 

opostas) das cidades romanas, as duas faces opostas completam-se em uma só 

unidade. Porém, sendo o avesso do simbólico, o real exige retorno ao inanimado 

orgânico. Na medida em que há a ausência de sonhos, o real se põe a nu, e a nudez 

é morte que passa a ser objeto de produção de sentido. 

ou jogo estratégico, a questão mais emergencial de todas as questões mais 

emergenciais que aguardavam Hélio de Britto foi a construção de um novo cemitério 

para Goiânia. Conforme relata à página 237, o único cemitério existente e já quase 

saturado, sem poder receber sepulturas comuns, era o Cemitério Santana, no bairro 

de Campinas.   

  

Era evidente que urgentes providências tinham de ser adotadas, a 

fim de não se chegar a uma situação irremediável. O esgotamento 

do espaço no campo-santo mencionado, era um problema que não 

seria resolvido com a aquisição de áreas anexas, pois que já 

estavam ocupadas (BRITTO, 1966: 237). 

 
   Sobre esse assunto, o jornal Diário do Oeste, de 09 de 

fevereiro de 1961, com uma nota sob o título O PREFEITO PROVIDENCIA PARA 

is cemitérios com que 

 

O que importa analisar é que a mesma situação emergencial observada nos 

mais diversos âmbitos da administração municipal, daí a exigir urgente organização, 

se espraiava também para a cidade no limite mesmo do real em que o vazio é, em 

seu maior estágio, a morte, o absoluto da ressimbolização. Interessa observar como 



 

 

o narrador enfatiza o quadro de calamidade diante da morte duplamente: primeiro 

porque a morte é a calamidade da vida; segundo, porque interessa ao narrador a 

dupla face da mesma calamidade, já que lhe interessa constituir a construção da 

perda. 

Interessa a Britto constituir a construção da perda porque o sentido que se 

apresentava fechado e harmônico, ainda que dúbio, de uma Prefeitura que existia 

apenas simbolicamente, urgia ser questionada. Urgia a Britto questionar a 

municipalidade por ter se distanciado tanto do real, a ponto de esquecer até os seus 

mortos. Urgia constituir a construção da perda e, assim, criar uma nova face para 

Janus.  

Porém, o que ocorre, e podemos ver em Histórico de uma administração, não 

é um simples desvencilhar-se do sentido dado pelas administrações anteriores de 

Goiânia, mas um reordenamento deste. Essa metodologia de desconstrução e de 

esvaziamento, ou de subversão do sentido dado, é o caminho da preparação para o  

despertar do sentido de cidade e de administração pública aceito e admitido até 

então.  

o caminho da separação

do Universo e o descentramento do homem da criação divina são, essencialmente, 

formas de despertar. (...) O sentido que se apresentava fechado e harmônico passa 
202. 

Para o mencionado autor, o despertar absoluto é impossível, por isso é obra 

sempre difícil e suspeita. Suspeita no sentido de que só se assegura o despertar 

mesmo quando o que se apresenta e representa é sem nenhuma espécie de 

sentido. Portanto, esse sem-

despertar.  

Em meio à apresentação do projeto do novo cemitério, chamado Cemitério 

Parque de Goiânia, Britto ainda reforça o difícil caminho dos sepulcros em Goiânia: 
 

                                                
202 Coutinho pergunta-se e responde-
então, cabe logo indagar? Um despertar para o mais-além do sentido narcísico e, logo, imaginário. 
(...) Por outro lado, a própria metodologia freudiana pode ser situada em torno de um certo modo de 
despertar: sempre que aborda um novo tema, Freud se empenha inicialmente em desconstruir o 
sentido admitido, dado, até então, para aquele tema, não só pela tradição clássica como também 

op. cit. :285). 



 

 

O Cemitério de Campinas, que data da época em que Goiânia ainda 

não existia, já não recebia sepultamentos no ano de 1961, quando 

fomos empossados. Vinha aquele campo-santo sendo destruído aos 

poucos e já estava mesmo em ruínas.  

Quisemos, em vista disso, colocar todos os restos mortais ali 

existentes, em uma sepultura comum e subterrânea, com 

compartimentos diversos, e construir, por cima, uma capela. No 

restante do terreno, construiríamos moderna praça.  

A idéia não agradou às famílias tradicionais do velho bairro, que ali 

guardavam os restos mortais de seus entes queridos. 

Entretanto, o povo, tirando pouco a pouco os tijolos dos muros, foi 

se encarregando de destruir por completo aquela necrópole. Face 

àquela ocorrência, os restos mortais ainda lá existentes, foram 

transladados para o Cemitério Santana. 

Só então nos foi possível concretizar o plano inicial e transformar o 

local do cemitério em uma praça (BRITTO, 1966: 248-249). 

      
 

Interessante observar como a solução apresentada para o cemitério mais 

antigo, que já se encontrava mesmo em 

 e o drama social que se sucedeu entre a administração 

pública municipal e as famílias tradicionais envolvidas. E, mais do que isso, tal qual 

aquela situação limite entre a vida e a morte passava a ser ressimbolizada em um 

dos equipamentos urbanos mais significativos para Goiânia, a praça203. 

Além disso, impunha-se o aspecto emergencial de ter que afastar o grau zero 

 

 

 Tinha, pois, a Prefeitura de Goiânia que adquirir, urgentemente, 

outras áreas de terra. Como não houvesse, na ocasião, verba 

suficiente pra tal finalidade, anexamos uma que era destinada à 

                                                
203 No projeto original de Goiânia, Atílio Correia Lima enfatizou a praça como um dos elementos 

praças-cruzamentos como as do trecho mais movimentado da cidade que obedeciam ao sistema de 
circulação giratória (LIMA, 1937: 144). Essa solução urbanística original, depois replicada pelo efeito 

 outras partes da cidade, rejunta solução de tráfego mais solução paisagística, o 

de Campinas em uma praça pública, Britto vai dedicar grande parte de seu livro para focalizar na 
praça como um elemento que reúne e representa soluções da cidade nova a ser implantada sobre os 
problemas da arcaica que queria dissipar. 



 

 

compra de um carro para o prefeito e fizemos a aquisição de um 

 terreno de mais de quatro alqueires, localizado no Setor Norte 

da cidade, próximo ao Preventório Afrânio de Azevedo [atualmente, 

Bairro Urias Magalhães], ficando o nosso carro particular servindo 

ao gabinete (BRITTO, 1966: 238). 
  

Como se vê, em meio à emergência da situação limite entre morte e vida, 

Britto coloca o seu veículo próprio à disposição da Prefeitura. A citação mostra, 

também, outra situação limite que exigia do poder público municipal a evidenciação 

de construção da perda. Trata-se da inexistência de áreas públicas para uso da 

Prefeitura de Goiânia, associada à inexistência de verbas para adquirir áreas de 

particulares e transformá-las em públicas. Um quadro que caracteriza a calamidade 

da vida e o esvaziamento do sentido público de cidade.  

Então, com o dinheiro que seria destinado à compra de um carro para o 

Prefeito, Hélio de Britto adquire um terreno de quatro alqueires sobre o qual é 

construído o Cemitério Parque de Goiânia. Britto dedica boa parte de seu livro para 

falar sobre o novo cemitério da cidade. Além disso, mostrando que não descurava 

patrimônio público, registra que tanto o projeto de Américo Vespúcio Pontes quanto 

todo o contexto emergencial de mudança do cemitério foi explicado e descrito ao 

publico por meio da televisão204 (ver Fig. 45). 

Britto explica que, desde o início, simultaneamente à construção do novo 

cemitério, estavam ocorrendo sepultamentos, a ponto de, em setembro de 1965205, o 

numero de túmulos ter alcançado 6.000 unidades. Conforme explica Britto, esses 

sepultamentos estavam se dando no primeiro cemitério-parque do Brasil.  

 

                                                
204 Américo Vespúcio Pontes não era arquiteto nem era engenheiro, mas sim desenhista do Estado. 
Porém, trabalhando na Secretaria Geral de Obras desde 1936, era um dos desenhistas de maior 
destaque na cidade. Quando fez o projeto do Cemitério Parque de Goiânia, já tinha um longo 
curriculum de serviços prestados na área de projetos, tanto públicos quanto privados. Projetou o 
relógio da Avenida Goiás em estilo Art Déco, no final da década de 30. Porém, segundo Gonçalves 
(2002: 97-98), com o passar dos anos, Pontes foi adquirindo um vocabulário formal eminentemente 
modernista, tendo projetado diversas residências para particulares. Ver mais sobre Américo Vespúcio 
Pontes em Mello (1996: 170; 189-192) e Vaz e Zarate (2006). Assis Chateaubriand, que também era 
dono do Diário do Oeste, implantou a TV Rádio Clube de Goiânia, canal 7 (posteriormente transferido 
para o canal 9 e em definitivo para o canal 4), no dia 7 de setembro de 1961 (ROSÁRIO, 2008).  
Britto explicava freqüentemente seu plano de Governo nesse canal de televisão. 
205 Data provável em que o livro foi escrito. 



 

 

 Nada fica a dever às mais modernas necrópoles de outras 

terras. (...) Haverá predominância de árvores, grama e flores. Nele 

não existirão as grandes estruturas de mausoléus, capelas 

particulares e nem os pomposos e clássicos túmulos. Todas as 

sepulturas serão compostas de pequena lápide e singela cruz, como 

que a lembrar a todos a igualdade humana (BRITTO, op. cit.: 243; 

244). 
 

Observa-se a mudança profunda que se pretende no momento mesmo do 

 206. E tudo se inicia no lugar dos mortos, no grau zero de simbolização, 

onde tudo tem de ser ressimboliz

governantes municipais não precisarão se preocupar com problema idêntico ao que 

nos deparamos no início de nosso Governo  qual seja, o da saturação de 

BRITTO, op. cit:: 247).  

Por outro lado, o episódio da compra de quatro alqueires de terra com o 

dinheiro que seria destinado à compra de um carro para o prefeito mostra mais dois 

aspectos da mesma calamidade. Os minguados recursos financeiros da Prefeitura 

Municipal e a inexistência de espaços públicos destinados aos seus projetos. Esses 

dois aspectos estarão presentes em mais dois episódios que envolvem projetos da 

Prefeitura, empreendidos por Hélio de Britto. A construção de um novo Mercado 

Central e o Palácio da Autonomia Municipal. 

no rol das preocupações emergenciais de Hélio de Britto desde o início do primeiro 

ano de seu mandato como Prefeito. Segundo ele, já estava em curso, desde o final 

dos anos 1950, uma tentativa de desafogar o Mercado Central, construindo-se três 

novos mercados. Para isso, foi contratada uma firma chamada ENAC (Empresa 

Nacional de Mercados). 

 

 A firma em causa, desde o primeiro serviço apresentado, fugiu 

dos planos estabelecidos, executando, ignoramos por que razões, 

morosa e deficientemente os serviços. O Supermercado de Vila 
                                                
206 Borges (2002) mostra que o Cemitério Santana foi tombado pelo Decreto Municipal nº 1.879/2000. 

estratificação social é documentada na disposição das tumbas, bem como dos estilos e das obras de 
arte. 



 

 

Nova, que havia sido entregue recentemente quando assumimos a 

Prefeitura, não foi construído de acordo com a técnica exigida. Aliás, 

de todos os mercados que deveriam ter sido construídos, só foi 

recebido o supermercado de Vila Nova, apesar de mal construído (e 

que necessitou logo de grandes reparos). O mercado de Vila 

Coimbra, que está em ruínas, estando os seus condôminos em 

litígio judicial com a ENAC, não chegou a ser entregue à Prefeitura; 

e o de Vila Operária está, há muito, com sua construção paralisada 

(BRITTO, op. cit: 228). 

 

Como se vê, os três empreendimentos a cargo da ENAC foram malogrados, 

com isso, não chegaram a ser fontes de arrecadação para a Prefeitura de Goiânia. A 

Prefeitura continuava com os três únicos mercados da cidade, o Mercado Central, o 

Mercado de Campinas e o Mercado do Bairro Popular207. Diante disso, e sem áreas 

públicas para construir pequenos mercados em outras áreas da cidade, Britto 

decidiu demolir o antigo e construir um novo e amplo em seu lugar. Não sem antes 

descrever a precariedade que rondava a história do Mercado Central de Goiânia: 
   

Quanto ao Mercado Central de Goiânia, cumpre-nos esclarecer que 

a situação calamitosa em que funciona aquele logradouro não é de 

hoje. Nem se tornou calamitosa essa situação após nossa ascensão 

ao cargo de Prefeito. A precariedade do Mercado em causa não 

nasceu em nossa administração. A situação há muito persiste, 

atravessando ano após ano. 

Assim como não é novo o precário estado do mercado central de 

Goiânia, nova não é também sua história. Desde que assumimos a 

Chefia do Executivo Municipal de Goiânia, compreendemos que o 

Mercado Central não comportava mais reformas. As grandes 

despesas feitas no ano passado, para recuperá-lo, resultaram 

inúteis. Reformas naquele velho prédio, construído no nascimento 

Isso foi o que concluiu a comissão de engenheiros por nós nomeada 

no início do nosso Governo, para vistoriar aquele prédio (Ibid.: 228). 

 
                                                
207 Os dois últimos mercados foram construídos pela Prefeitura no final dos anos de 1950, visando 
melhor distribuir o abastecimento de alimentação, descentralizando e reduzindo o fluxo de pessoas 
no Mercado Central. 



 

 

Interessante observar a metáfora da morte utilizada para descrever a situação 

de descalabro do prédio. Novamente, é a situação extrema de esvaziamento de 

sentidos que está em pauta. Não havia sentido algum tomar providências visando 

conservar o que já havia se perdido! De novo, o que se vê é a imagem da perda 

representar-se a construção da perda tenha sido necessário o uso da metáfora do 

sal como conservante inútil (vida) diante da perda total (morte). Para justificar a 

construção do novo, era preciso realizar primeiro a construção da perda, a 

caracterização do vazio da morte à mercê de ressimbolização. 

Calcado no mérito do conhecimento expresso nos laudos dos engenheiros, 

novamente, não se fala em possibilidades, mas sim de uma decisão que precisava 

ser definitiva diante da calamidade e da precariedade do vazio e da morte. 

Porém, diferentemente do cemitério que foi construído emergencialmente 

para que Goiânia pudesse sepultar os seus mortos, o projeto do novo Mercado 

Central teve que ser sepultado diante dos embates que a Prefeitura Municipal teve 

que ter com o Governo do Estado. Isso ocorreu porque o prédio do antigo mercado 

era da Prefeitura, mas não o terreno. Então, quando o Prefeito apresentou o projeto 

do prédio novo ao Governador, o último se recusou a doar a escritura do terreno ao 

Município.  

Britto diz que foram baldados os seus esforços e a sua insistência para que o 

novo mercado fosse construído. Alega que a recusa do Governador se sucedeu 

porque ficou apavorado com a certeza de que o mercado novo iria marcar a sua 

administração de maneira perene e ostensiva (Ibid: 229). 

Não se sabe ao certo se a justificativa dada por Britto diante da recusa do 

só a 

d

(Ibid: 227). Desse modo, contatou uma firma de engenharia de Belém do Pará, que 

projetou um prédio de 22 pavimentos para o local do antigo Mercado Central: 

 

Segundo o contrato, que chegou a ser redigido, a firma em causa 

ficaria com o espaço aéreo, compreendendo 22 pavimentos e 400 

apartamentos e daria à Prefeitura, sem quaisquer despesas para 



 

 

esta, o sub-solo, onde seria feita a estocagem e colocadas as 

máquinas de refrigeração; o térreo, para venda de mercadorias e 

utilidades diversas e um pavimento superior para venda de 

mercadorias mais finas e para a administração. Esses dois últimos 

pavimentos seriam ligados entre si por escadas fixas e rolantes 

(BRITTO, op. cit: 228-229). 

 

Segundo Britto, esse projeto moderno só levou a acirrar ainda mais os ânimos 

dos correligionários do Governador que, interessados no fracasso de sua 

administração, preferiam que o mercado continuasse como estava. Uma nota do 

jornal Diário do Oeste, do dia 19 de fevereiro de 1964, (intitulada ATÉ QUANDO? 

[ver Fig. 45b]), mostra que: 

 

O Mercado Central de Goiânia, há tempos ameaça desabar na parte 

que dá para a rua 6, sendo que foi necessário que se colocasse ali 

uma cerca de isolamento e, por incrível que pareça, de estender um 

cabo de aço do prédio vizinho, onde funciona a Câmara Municipal 

para suportar a parede que pode cair a qualquer momento (...) Até 

quando ficará assim? 
 

Segundo Pierre Jeudy (1990: 126), as coisas arruinadas, tal como o Diário do 

Oeste 

-se da 

construção da perda pelo impacto visual que as ruínas promovem ao serem 

transformadas em ícones da morte.  

O objeto que arruína é o segredo de um desejo pela impossível 

reconstituição? Jeudy diz que tais objetos arruinaram-se à força de funcionar e se 

decompõem ao sabor do tempo.  Porém, promovem uma atração persistente, haja 

vista que a beleza do acabado, da restituição exata de sua forma, não é mais o 

 

Britto diz que não foi apenas no caso do projeto para o novo mercado que 

não pôde contar com a colaboração das autoridades estaduais. 

 



 

 

Vínhamos ainda sendo hostilizados, por todas as formas, pelo 

governo do estado. Ora era o Departamento Estadual do 

Saneamento que rasgava o asfalto, não o reparando depois, 

conforme mandava o decreto 164, ora eram os veículos do Estado 

transportando materiais de construção, para invasores ocuparem 

áreas de terra pertencentes ao município; ora era o próprio, através 

de um de seus órgãos, alienando (até em duplicata) terrenos da 

municipalidade, sem que de algo valessem os constantes e justos 

protestos do governo municipal. Ora, enfim, eram certos órgãos do 

governo estadual estimulando e protegendo as invasões que 

surgiram ás centenas em vários pontos da cidade, invalidando o 

trabalho da prefeitura. 

(...) Greves políticas e criminosas se sucediam; (...) o governo do 

estado estimulava essas greves e elas viviam do apoio ostensivo e 

criminoso de seus auxiliares diretos e de confiança (BRITTO, 1966: 

55). 

 

Portanto, a construção da perda em Hélio de Britto não se restringiu a 

episódios envolvendo projetos urbanos. Na medida em que esses projetos passaram 

a exigir relação bilateral com o Governo do Estado, as situações emergenciais 

passaram a focalizar o entrave mesmo das decisões políticas diversas. O quadro de 

frustração se amplia para muito além do corpo inanimado das ruínas do Mercado 

Central. A deterioração e o esvaziamento transborda para o âmbito das relações, 

sobretudo no nível das decisões políticas. 

A construção da perda no âmbito das relações interpessoais e políticas é 

expressa na denúncia de diversos níveis de sofrimento imposto pela relação 

desigual entre Governo do Estado e Prefeitura Municipal: hostilização, invalidação e 

criminalização.  

Portanto, o que se vê, na citação anterior, é que Britto pinta um quadro no 

qual está em cena um embate político entre o Governo do Estado e a Prefeitura 

Municipal. Entretanto, esse embate se dava, sobretudo, na realidade das ruas de 

blemas de inexistência de áreas publicas 

municipais, chegando mesmo à raias dos estímulos às invasões e greves. 



 

 

O que está em pauta não é discutir o grau de verdade das denúncias de 

gonhosa 

-capitais; evitar a perda de uma integridade 

escavar os sentidos para o seu Histórico de uma administração municipal. Nisso, o 

sentido que persistentemente constrói é a caracterização crua da perda. Pois é no 

momento mais inapreensível, no cerne mesmo do indiferenciado da perda, que 

ocorre o despertar do sujeito. No despertar do diferenciado, o indiferenciado se faz 

sujeito. É um instante.  

Acredito que o instante primeiro em que Hélio de Britto busca reconfigurar as 

faces de Janus208 na Administração de Goiânia, em que morre um conjunto 

simbólico para viver outro, não é o momento da campanha política, da qual sai 

vitorioso, também não é o momento em que toma posse do cargo de Prefeito na 

 

 

No ano de 1961 surgia nova oportunidade para que o Município de 

Goiânia saísse daquela injustificável letargia (...). Uma vez eleito, 

antes mesmo de empossado, começamos os estudos que 

redundaram em planos para o nosso Governo.  Com o objetivo de 

ampliar nossos conhecimentos de administração publica, 

aproveitamos o tempo disponível até a data em que seríamos 

empossados na Chefia do Executivo Goianiense, e entramos em 

contato com Prefeitos de outras Capitais, como São Paulo e Belo 

Horizonte, onde pudemos assimilar grande parte dos métodos por 

eles empregados, já comprovadamente eficientes. Procuramos, 

outrossim, uma entidade reconhecidamente das mais abalizadas em 

assuntos de administração municipal, pedindo-lhe colaboração 

(BRITTO, 1966: 17). 

 

Como se vê, as primeiras providências tomadas depois de confirmada a sua 

eleição foi entrar em contato com prefeitos de outras capitais como São Paulo e Belo 
                                                
208 Nos pórticos Janus  o simbólico (duas faces opostas)  associam, numa só unidade a dualidade 
do velho e do jovem, do feio e do belo e, mais essencialmente, do masculino e do feminino. A cabeça 
da divindade romana Janus  duas faces opostas, que associam, numa só unidade. Cada uma de 
suas faces, tomada em sua unidade, representa o imaginário, o sentido enquanto radicalmente 

impossível de ser apreendido enquanto tal (COUTINHO JORGE, 2005). 



 

 

Horizonte em busca de métodos de administração. O despertar é esse instante de 

passagem. É a escavação de sentidos depois da depuração do sonho. A pergunta, 

que provavelmente fazia-se a si mesmo, é: o que é preciso fazer para se chegar ao 

âmago da administração municipal?   Ou o que é a administração municipal?  

Conforme se vê na citação acima, o Prefeito de Goiânia recorreu a prefeitos 

de outras capitais, porque o âmago da questão da administração pressupõe um 

modelo a ser seguido, um caminho para alcançá-lo. Modelo e caminho calcados em 

eficiência comprovada. Busca da luz refletida para alcançar a luz própria. A hora do 

despertar, busca por um instante de passagem. Momento de travessia em que o 

sentido é dúbio, no qual não há luz nem escuridão. Conforme Coutinho Jorge (2005: 

287), o momento do despertar do sujeito possui a mesma qualidade do anoitecer. 

Não é hora de sonhar  nem de viver, nem de dormir. É hora de morrer e de 

constituir-se outro. 

Segundo Bloom (1991), todo sujeito em busca de au

preciso basear-se em um grande modelo para logo em seguida desfazer-se dele. 

Então, logo no início da sua gestão, para instaurar uma forma de administrar como 

outras Capitais. 

Desde a sua formação e prática da medicina209, Britto já lidava com 

diagnósticos, procedimentos de cura, fundamentações positivistas e pragmáticas, 

esvaziamentos de duplos sentidos simbólicos diante da morte. Ou seja, já tinha o 

conhecimento da métrica exata, porém, faltava-lhe o modelo de uma entidade 

 

Esse modelo, tal como um coração, deveria ser transplantado dessa 

instituição abalizada para a Prefeitura de Goiânia. É importante notar que o 

despertar pessoal de Hélio de Britto estava sendo encaminhado para o âmbito 

institucional: 
 

Quatro dias após assumirmos a Chefia do Executivo Goianiense, 

chegavam a esta Capital dois dos mais renomados técnicos do 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal e da Fundação 

                                                
209 Formou em medicina em 1944, passou a exercer a profissão de médico na cidade de Anicuns. 



 

 

Getulio Vargas, para estudarem a fundo a real situação da Prefeitura 

Municipal de Goiânia. 

Depois de vasculharem minuciosamente todas as dependências da 

Prefeitura, num trabalho metódico e cuidadoso, e após acurados 

estudos da situação geral do Município, os técnicos chegaram à 

conclusões que podem se resumir nas seguintes palavras do Dr. 

nia, no 

estado em que se encontra, assemelha-se a um carro velho e 

enferrujado. Se, portanto, não sofrer uma total reestruturação, não 

do Poder Executivo Goianiense executar qualquer obra de maior 

vulto sem antes organizar devidamente toda a máquina 

administrativa. Vale dizer, pois, que três providências deviam ser 

adotadas com urgência: a conquista da autonomia municipal, 

promoção do saneamento financeiro e reestruturação administrativa 

(BRITTO, op. cit.: 17).  

 

Como se vê, o Prefeito entregou a sede da administração municipal aos 

técnicos do IBAM e da FGV para que a Prefeitura fosse estudada a fundo. 

Vasculhada cuidadosamente, acuradamente, minuciosamente, metodicamente 

analisada, para que 

ser reorganizada e, depois disso, pudesse funcionar  tal como um carro novo, pois 

-  

É interessante observar que Hélio de Britto procurará permanentemente o 

consenso do planejamento administrativo entre os seus pares de outras capitais, 

com os quais discutia-se, sobretudo, o tratamento diferenciado que as capitais 

sofriam por parte do Governo Federal em detrimento de outros municípios. Esse era 

o cerne da penúria financeira dos cofres da municipalidade. Conforme Britto, no ano 

de 1961 participou de um Congresso dos Prefeitos das Capitais, realizado em Belo 

Horizonte (ver fig. 46) e, em 1963, da Reunião dos Prefeitos das Capitais no Rio de 

Janeiro (Ibid: 56).  

Essa busca por similaridade entre outras prefeituras de Capitais desloca, de 

maneira decisiva, o modo instrumentalizado de Goiânia em relação à conquista do 

Oeste e à construção de Brasília. Em todo o livro de Britto, é visível a manobra que 

faz para tratar, de modo emergencial, não a conquista do Oeste, mas sim a 



 

 

conquista da autonomia municipal, bem como a promoção do saneamento financeiro 

e reestruturação administrativa municipal. Brasília aparece somente às páginas 59 e 

61, como o locus de discussão de leis que poderiam melhorar a arrecadação 

municipal210. 

Britto mostra que, do total Cr$ 4.346.899.302,20, pagos em impostos pelos 

goianienses, apenas Cr$ 670.540.472,00 ficaram com o poder municipal, sendo que, 

diante da acelerada urbanização de Goiânia cujas edificações já existentes 

espalhavam-se por um raio superior a 12 quilômetros do centro urbano, exigia-se da 

Prefeitura a prestação de serviços em todos os quadrantes da cidade.     

                                                                                                                                                     

A prestação de serviços de urbanismo de custo elevadíssimo, 

impossível de recuperação pela cobrança dos impostos ou de 

contribuições especiais à  população diretamente beneficiada, que, 

nos bairros mais recuados, aonde a melhoria tem de ser levada, é 

de baixo padrão econômico (BRITTO, 1966: 68-69).  

 

Como se vê, Hélio de Britto desloca a imagem da cidade no passado 

idealizada pelo 

técnicos do IBAM e da FVG imprimiram urgente preocupação em dar funcionalidade 

administrativa à Prefeitura e, com isso, a relação entre urbanismo e cidade deixará a 

visão do todo urbano para assumir soluções pontuais e emergenciais. Urbanização 

em solução pontuais e emergenciais. 

Tanto é assim, que, do Plano Diretor de Goiânia elaborado pelo arquiteto Luiz 

Saia ao Governo do Estado, Britto pinça apenas as soluções mais emergenciais 

dadas pelo arquiteto a problemas prementes. Ou seja, a sua preocupação se dá 

com os pontos de estrangulamento da urbanização. Com isso, o Plano Diretor como 

um todo deixa de ser explorado pelo Prefeito211.  

                                                
210 Ver Fig. 46  Hélio de Britto em Brasília, em série de conferências dos Prefeitos das Capitais em 
1963 e 1964, nas quais proferiu palestras. 
211 Luiz Saia elaborou um novo Plano Diretor para Goiânia entre meados de 1959 e início de 1963. 
Não se tem registros oficiais desse Plano, porém, em todo esse período, os jornais noticiaram, com 
relativa freqüência, o andamento dos trabalhos. No jornal Folha de Goiás, do dia 1º de maio de 1959, 

-se nos círculos oficiais do Governo que brevemente será assinado pelo 

fez um estudo pioneiro sobre o teor do Plano Saia, tendo resgatado, junto aos familiares, dois Tomos 



 

 

Todos os três projetos citados constavam do referido Plano Diretor. Entre as 

páginas 242 e 251, Britto (op. cit.) fala com textos e imagens sobre o projeto do 

estudos técnicos de engenheiros que trabalharam sob a orientação do urbanista Luiz 

Saia  encarregado da elaboração do novo Plano Diretor  foi escolhido o local 

2; 251). Em outro trecho, fala do projeto para o novo Mercado 

causa ficaria com o espaço aéreo, compreendendo 22 pavimentos e 400 

apartamentos e daria à Prefeitura o sub-solo; (...) o térreo; (...) e um pavimento 

-229).  Em seguida, fala do projeto para o Centro Cívico Municipal: 

Cívico Municipal [Palácio da Autonomia Municipal] no extremo norte da Avenida 

 

Plano Diretor, para Palácio da Autonomia Municipal ou Palácio da Municipalidade. O 

autor na

que a Prefeitura não tinha condições para tanto. Só que, novamente, vê-se, no nível 

local, o movimento pendular desejo/frustração diante do grau zero de simbolização. 

Logo, resta ressimbolizar enfatizando a construção da perda. 

 Em 1963, chegou-se a lançar a pedra fundamental da obra que seria 

construída em uma área pública de 7.000 metros quadrados, contígua à Praça do 

Trabalhador (ver Fig. 48), localizada defronte à Estação Ferroviária. O projeto previa 

a construção de um prédio de sete pavimentos iniciais (BRITTO, 1966: 32) 

                                                                                                                                                   
escritos, sem, entretanto, nenhum mapa ou ilustração dos vários produzidos pelo arquiteto. 
Diferentemente de Janssen, que pretendia articular as áreas dispersas, Saia selecionou e 
compartimentou a barreira, diferenciação e atração (ver Fig. 47). 
Contudo, apesar de algumas partes do Plano terem sido aproveitadas pelas autoridades públicas 
como um todo, à medida que o arquiteto foi expondo o Plano a público, foi sendo rejeitado pelos mais 
diversos atores e setores, desde os empresários até a Escola de Engenharia e o Clube de 
Engenharia. Na Coluna de Engenharia do Diário do Oeste, o engenheiro Clóvis de Oliveira registra 

o caro amigo Dr. Luiz Saia arrebentado pelo 
bombardeio de perguntas de ordem técnica por parte dos presentes a que foram respondidas, à sua 

Diário do Oeste do dia 
19/12/1962, há uma nota cujo título é SAYA DÁ PREJUIZO A GOIÁS; nessa nota, informa que o 
arquiteto não cumpriu os compromissos com o estado, tendo recebido seis milhões de cruzeiros 
adiantadamente e ficado sem entregar o Plano. No dia 28 de fevereiro de 1963, o Diário do Oeste faz 
uma extensa crítica ao Plano Saia, acusando-o de não ser progressista e de não resolver, 
principalmente, o problema do uso do solo de Goiânia. 



 

 

 No Ofício nº 242/63, que Britto transcreve na íntegra, consta que a Prefeitura 

era proprietária da referida área pública, porém, não tinha a verba para construir o 

prédio cujas bases já estavam lançadas no terreno. Diz o Ofício:  

 

  Senhor governador: 

Conforme é do conhecimento de V. Excia., a Prefeitura de Goiânia é 

proprietária, por doação, de uma área de terra situada na Praça 

Cívica, destinada à construção de uma sede. Ocorre, entretanto, 

que o Plano Diretor da cidade, mando elaborar pelo Estado, 

localizou o Centro Cívico Municipal no extremo norte da Avenida 

Goiás, onde, obviamente, será construído o prédio em referência. 

Essa deliberação, aliás, vem ao encontro do desejo de Governo do 

Estado de modificar a fisionomia da Praça Cívica com uma nova 

disposição dos edifícios destinados às repartições publicas 

estaduais. Por outro lado, dada a dimensão da área pertencente ao 

Município, incapaz de comportar o prédio que as atuais 

necessidades da administração local exigem, é evidente que 

somente com o aproveitamento do espaço aéreo seria o problema 

resolvido, solução que viria quebrar a unidade arquitetônica das 

construções estaduais. 

Em face dessa situação, dirigimo-nos a Vossa Excelência para 

propor a reversão da área em questão ao Estado, mediante a 

indenização de Cr$ 100.000.000 (cem milhões de cruzeiros) ao 

Município. Essa quantia seria empregada na construção da sua 

sedem na Praça da Estação da Estrada de Ferro e significaria 

valioso auxílio à municipalidade em um empreendimento orçado em 

cerca de Cr$ 500.000.000 (quinhentos milhões de cruzeiros), 

podendo ser dada em prestações mensais de Cr$ 10.000.000 (dez 

milhões de cruzeiros), à medida que o prédio fosse sendo 

construído. 

Manifestamos a esperança de que V. Excia. com a sua reconhecida 

afeição por esta cidade e tendo em vista os interesses do Estado, 

dará integral apoio a essa proposta que reputamos justa e oportuna 

(BRITTO, op. cit: 32-33). 

 



 

 

 Como se vê, a área pertencente à Prefeitura Municipal estava sendo alvo de  

um pedido de indenização por parte do Prefeito. Britto propôs que o Governo do 

Estado ficasse com a área do Município e indenizasse a Prefeitura com uma quantia 

de 100.000.000 (cem milhões de cruzeiros), valor que seria empregado para iniciar 

as obras da nova sede da Prefeitura, já que esta estava orçada em Cr$ 500.000.000 

(quinhentos milhões de cruzeiros). 

Como a resposta ao ofício do Prefeito foi o desdém de Mauro Borges, na 

seqüência, Britto vai 

que continuar funcionando num prédio de apartamentos, impróprio e incapaz de 

conter todas as secções da Prefeitur .33). 

Essa situação de embate entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, 

conforme Britto, no que concerne à 

organização dos serviços públicos locais: 

 

Conquanto a Constituição Federal de 1946, em seu artigo 28, 

houvesse restabelecido, em toda a sua plenitude, a autonomia 

persistido até hoje, no que diz respeito ao Município de Goiânia. 

Cidade construída pelo Governo do Estado, Goiânia tem vivido, 

durante toda a sua existência, sob a paternal proteção estadual, e 

assim tem sido o Estado que se preocupa com a solução de 

problemas de âmbito restritamente municipal, restando à Prefeitura 

o papel de mero agente arrecadador e de pagador de funcionários 

(GOIÂNIA, 1962: 3). 

 

antes da Constituição de 1946. Por exemplo, o Decreto nº 3.359, de 18 de maio de 

1933, atribuiu, no Artigo 4º, à Prefeitura de Goiânia, a função de construir na cidade 

prédios para operários. Porém, na prática, o papel da Prefeitura foi ficando restrito, 

como diz Britto, já que o mesmo decreto determinava que as áreas reservadas para 

o Município estivessem restritas às zonas suburbana e rural212. 

                                                
212  A prefeitura da nova Cidade construirá em zona para esse fim demarcada, prédios em 
condições higiênicas e de aluguel barato para operários (...) Art. 5º; § 1º  O domínio da zona urbana 



 

 

Outro fato que exemplifica o quanto a Prefeitura foi ficando preterida diante 

das prioridades do Governo do Estado é o de que, dentre os edifícios previstos em 

26 de julho de 1933 para constituir 

Correia Lima, um era a sede da Prefeitura que deveria ser construída no mesmo 

local cujo terreno Britto pedia indenização (ver Fig. 49).  

Entretanto, uma pedra fundamental para construção do edifício sede da 

Prefeitura foi lançada no dia 9 julho de 1942 (como parte da inauguração da Capital) 

e, até o ano de 1960, o prédio ainda não havia sido construído213, ficando apenas a 

área que estava sendo negociada pelo prefeito Hélio de Britto (SABINO JUNIOR, 

1960: 179).  

As disjunções jurisdicionais que deixavam a Prefeitura de Goiânia à deriva, 

com real poder para sancionar leis,  como já havia demonstrado ao ampliar a área 

urbana para um diâmetro de 30 quilômetros  limitavam o poder público de cuidar da 

cidade que sofria mudanças profundas no acelerado processo de urbanização. 

Como bem observou Alfredo Nasser, disso resultavam dois arcabouços de cidade.  

Britto mostra que a disjunção entre dois arcabouços urbanos evidenciava na 

medida em que a função do Estado mostrava-se bem superior na ingerência de 

questões afeitas primitivamente ao Município: 

 

É evidente que a função do Estado é bem outra e bem superior. A 

sua ingerência nas questões primitivamente municipais tem sido 

exercida com notória deficiência, já que ao Estado seria defeso e 

altamente inconveniente desviar toda a sua atenção para os 

complexos, profundos e numerosos problemas restritamente 

municipais, com prejuízo dos superiores interesses de... 2.000.000 

de cidadãos radicados em todos os pontos desta unidade da 

Federação (GOIÂNIA, 1962: 3). 

 

O que Britto argumenta é que, com o desenvolvimento do Estado de Goiás, 

com o aumento populacional e atenção que o Governo tinha que dar aos outros 

municípios, aumentava, também, a deficiência em resolver os problemas específicos 

                                                                                                                                                   
ficará reservado ao Estado e das zonas suburbana e rural ao Município, não podendo, entretanto, 
exceder de quatro (4) léguas de latitude e longitude o patrimônio da n Apud MONTEIRO, 
1938: 68). 
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de Goiânia. Ambas as partes estariam saindo prejudicadas. Tanto os cidadãos que 

residiam no município de Goiânia quanto os 2.000.000 de cidadãos radicados em 

outros municípios que formavam o Estado como um todo.  

 

Com isto, os problemas peculiares a Goiânia se avolumam e se 

multiplicam, à medida que cresce a população de uma cidade que, 

como é notório, tem um dos maiores índices populacionais no Brasil 

(índice de crescimento anual da população) (GOIÂNIA, 1962: 3).

     

 

Os jornais desse período noticiavam frequentemente a respeito desses 

comentado, o crescimento de Goiânia impunha uma importante mudança na 

fisionomia da cidade. Trata-se do processo de verticalização que se configurou 

desde o inicio da década de 60.  

Observemos que, no ofício nº 242/63, fala-se fundamentalmente desse 

assunto. Uma das justificativas apresentadas por Britto, no sentido de o Governador 

Mauro Borges efetuar a indenização do terreno da Prefeitura, era que, por causa 

das pequenas dimensões do terreno, seria impossível construir um prédio que 

comportasse o urgente reordenamento administrativo municipal. E, desse modo, 

caso fosse preciso mesmo construir na área da Praça Cívica, só lhe restava o 

arquitetônico composto pelos edifícios do Estado. 

É importante observar, portanto, que a verticalização urbana também está em 

pauta. A verticalização está posta como uma espécie de fundamento da mudança 

fisionômica da cidade. O ofício enviado a Mauro Borges reflete, de certa forma, essa 

mudança fundamental que se processava na cidade.  

No Diário do Oeste do dia 22 de janeiro de 1961, jornal que costumava 

 

 

 as construções baixas, em 

primeiro plano (foto [ver Figura 50]), vão se tornando acanhadas 

perto das de grande porte, como a que aparece ao fundo. O 

flagrante apresenta um aspecto da rua 6, entre a avenida 



 

 

Anhanguera e Rua 4. Coisa que todos observam mas poucos 

notam. 

   

problemas urbanos, como ruas esburacadas e falta de conservação das vias, entre 

outros, o jornal mostra que o início da verticalização de Goiânia era observado por 

todos os seus moradores. Ao dizer que todos observam, mas poucos notam, o 

Diário do Oeste está se auto-referenciando como um veículo que documenta as 

transformações da fisionomia da cidade.  E, assim, segue documentando que o 

blasé

parece, ao deixar registrado que as fragmentações de escalas dos edifícios estavam 

sendo muito observadas, porém, pouco notadas. 

Porém, nesse caso, mais do que registrar as transformações de um modo 

começa a ocorrer, tanto na cidade como um todo, quanto naquele local específico.  

Diário do Oeste ocorre na Rua 6, 

entre a Avenida Anhanguera e Rua 4. Nas proximidades do edifício, estava o 

Mercado Central, o Café Central, e, bem em sua frente, a Prefeitura de Goiânia (ver 

mapa na Fig. 50214). Portanto, era um local bastante movimentado, lugar ideal para 
215  

É significativo também perceber que essa notícia é dada no contexto em que 

se processa o descentramento político, uma espécie de perda da arché, que vai 

impor novo estado de coisas no relacionamento entre a Prefeitura Municipal de 

Goiânia e o Governo de Goiás. Portanto, os anos de 1960 são marcados pelo 

descentramento da Prefeitura em relação ao Governo do Estado, homólogo às 

transformações de escala e outras que ocorriam na cidade de um modo geral216. 

                                                
214 Em outra nota, desta feita sobre o arruinamento do Mercado Central, é possível ver, ao fundo (ver 
Fig. 45b), a construção de outro edifício de múltiplos pavimentos, o Umuarama Hotel. 
215 

stitui aquela atitude blasé que, na verdade, toda criança metropolitana 
demonstra quando comparada com crianças 

es e 

2006: 29). 
216 Arché
sobre o desenvolvimento da modernidade que, em seu curso, em determinado momento, quando o 
homem rompe com o cosmo, ele rompe, também, com todo o sistema externo e opta por um 

erige como modelo que se impõe à sociedade; torna-  



 

 

No caso do processo de verticalização, a documentação se dava não apenas 

sobre os prédios que estavam sendo construídos como, também, sobre os que 

ainda estavam em projeto217. Isso demonstra que o jornal tinha especial interesse 

em que a metrópole adquirisse tal tipo de fisionomia, tornando Goiânia similar às 

grandes metrópoles218. 

 No Diário do Oeste, do dia 03 de fevereiro de 1961, há uma nota (ver Fig. 51) 

onde aparecem majestosos arranha-céus; (...) na foto o novo bloco arquitetônico 

 

Conforme registros do jornal Diário do Oeste, desde 1961, o Governo do 

Estado estava construindo um edifício de múltiplos pavimentos na Praça Cívica, 

voltado para o Setor Sul e para a saída sul da cidade (Fig. 55). 
 

Diário do Oeste (30/05/1961)  EDIFICIO VAI CENTRALIZAR A 

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  No mês de julho, ainda, a SEVOP 

deverá dar início a construção do prédio que centralizará toda a 

administração do Estado, no qual se localizarão as Secretarias. 

Diário do Oeste (18/08/1961)  ESTADO FARÁ PRÉDIO PARA AS 

SECRETARIAS  O edifício das secretarias, que será construído 

nos fundos do Palácio das Esmeraldas, é um edifício previsto pelo 

Plano Diretor de Goiânia, e será iniciado ainda este ano e 

terminado, talvez, no primeiro semestre do próximo. 

Diário do Oeste (18/071962)  O ESTADO INTEIRO EM UM SÓ 

PRÉDIO  O governo goiano está fazendo construir, na área situada 

atrás do Palácio das Esmeraldas, um edifício de dez andares e que 

se constituirá no Centro Cívico de Goiânia, reunindo todas as 

                                                
217 (1º de janeiro de 1961)  
em Goiânia por uma firma mineira, cujos representantes já estiveram nesta Capital, tratando do 
assunto. A agência do Banco da Lavoura local ficará encarregada da incorporação e o gigantesco 

 
CONSTRUÇÃO NO ULTIMO LOTE DA P. BANDEIRANTE  O Branco Hipotecário e Agrícola de 
Minas Gerais, no momento, está empenhado na construção de sua sede própria (ver Fig. 51), que se 
situará no único lote atualmente vago na praça Bandeirante. As obras já foram iniciadas com a 
chegada do pessoal responsável pela fundação. (...) O moderno edifício contará com vinte 

 
218 Anderson (1989: 12-44) diz que os jornais intensificam os processos de abstração nas relações 
citadinas. Baseando-se em Simmel e Benjamin, Azevedo (2006: 10-13), por sua vez, mostra que os 
jornais, assim como outras inovações técnicas tais como o cinema, a fotografia, até mesmo as lojas 
de departamentos proliferam comportamentos coletivos que celeremente anacronizam costumes, 
registrando a mudança e assimilando a inércia cinética que levam à generalidade do espaço e à 
homogeneidade do tempo. 



 

 

Secretarias da administração estadual. O edifício tem sua 

construção a cargo da Civilsan [ver Anexo 5], que deverá entregar a 

etapa das obras que lhe foi confiada  4 andares  dentro de dois 

anos. 

Diário do Oeste (25/01/1964)  CONSTRUÇÃO PERTURBA NO 

SETOR SUL  Diversos moradores do Setor Sul compareceram à 

nossa redação, queixando da maneira que está sendo construído o 

conjunto administrativo do Estado, com o trabalho prolongando-se 

até altas horas da noite, perturbando o sossego publico. Serras 

produzem barulho irritante e intermitente, após às 23 horas. 

Concluíram dizendo que aquele setor é residencial. 

   

Como se vê, o Plano Saia foi definitivo, tanto na liberação do gabarito acima 

de oito pavimentos quanto na indução da reconfiguração da fisionomia da cidade. 

Não sem razão, os moradores do Setor Sul reclamavam sobre os barulhos do 

-

cidade, abrangendo a Praça Cívica, subvertia a ordem dos usos até então 

estabelecidos. 

Conforme most .15) (ver Fig. 56), a cidade se 

se impunha sobre a cidade arcaica. 

Porém, o que Britto estava colocando em pauta era constituição da liderança da 

Prefeitura nesse aspecto do processo de urbanização, o qual, como se viu 

anteriormente, há tempos distanciado da urbanística. Distanciavam-se assim, ainda 

mais, urbanismo de urbanização, sendo que, desta feita, na dimensão vertical da 

cidade. 

Ainda sobre a verticalização de Goiânia, o jornal Diário de Goiás, do dia 14 de 

julho de 1964, publica uma nota cujo título é: GOIÂNIA CRESCE PARA CIMA; 

nessa nota (ver Fig. 52), seguida de uma foto do edifício do BEG prestes a 

inaugurar, está registrado:  

 

Goiânia cresce em todos os sentidos. Cresce também para cima, 

com prédios que estão sendo construídos no centro da cidade. Dos 

edifícios que embelezam a Capital de Goiás, os estabelecimentos 

de crédito se colocam em lugar de destaque, entre eles o Banco do 



 

 

Estado de Goiás, Banco Hipotecário e Agrícola de Minas, Banco Lar 

Brasileiro, Banco Mercantil de Minas Gerais e outros também de 

rara beleza arquitetônica. 

  

A construção do edifício do BEG, amplamente noticiada na imprensa da 

época, iniciou-se em setembro de 1959 e culminou na inauguração em setembro de 

1964 (Ver Figs. 53 e 54). O edifício pode ser considerado um símbolo do início do 

processo de verticalização de Goiânia. Essa consideração é possível de 

estabelecer, porque o edifício do BEG passou a ser um fato arquitetônico marcante 

desse período. O edifício marcou a paisagem urbana tanto pelo estilo modernista do 

arquiteto Eurico Godoy219 quanto pela verticalização inicial da cidade. 

A verticalização da cidade era considerada pelos jornais como algo de rara 

beleza, mas, também, uma demonstração de poder. Por isso, não é mera 

coincidência que o jornal, na citação acima, dê destaque aos bancos como agentes 

pioneiros da verticalização de Goiânia, significando ação correspondente ao poderio 

econômico. Também, não é mera coincidência que o prefeito estivesse se 

esforçando para erigir um edifício de múltiplos pavimentos para a prefeitura. Diante 

dos descalabros de esvaziamento de sentidos que a Prefeitura vinha passando, é 

justo supor, por meio da edificação verticalizada, uma tentativa de sublimação das 

pulsões de destruição por meio dessa demonstração inequívoca de poder.  

Quando Hélio de Britto envia o Oficio nº 242/63 a Mauro Borges, e nele trata 

da construção de um Paço Municipal a partir de sete pavimentos iniciais, também 

pole 

 verticalizada e potente. 

ao encontro do desejo de Governo do Estado de modificar a fisionomia da Praça 

Cívica com uma nova disposição dos edifícios destinados às repartições públicas 

Goiás, Britto constrói-se e constrói a municipalidade como um poder marginalizado. 

                                                
219 O arquiteto Eurico Godoy projetava, nos anos de 1950, conforme o estilo modernista que se tornou 
cobiçado entre a elite goianiense. O médico Alberto Rassi conta em suas memórias que Eurico 
Godoy projetou dois dos hospitais que construiu; o Hospital Rassi, que depois foi adquirido pelo 
Estado e se tornou Hospital Geral de Goiânia e o Hospital São Salvador. Rassi conta que, após se 

residência na Avenida República do Líbano, esquina com a Rua 2, no Setor Oeste, projetada 
 



 

 

Município, via-se fadado a assistir à ambígua vontade de expansão, de 

incorporação, de apropriação, de construção, mas também, e por isso mesmo, de 

aniquilamento, de destruição, do Governador220 (Págs. 32-33).  

A luta por autonomia municipal fez aumentar ainda mais os encargos do 

Município, de serviços que anteriormente constituíam encargos estaduais, como 

op. cit: 

39). Em face disso, algumas modificações, tais como imposto sobre o Giro 

Comercial e o imposto territorial urbano, realizadas pela Secretaria da Fazenda 

(criada em dezembro de 1961), foram surtindo efeitos na arrecadação municipal 

(Ibid: 45-49), que, segundo ele, tinha aumentado vinte vezes. Dessa forma, segundo 

Britto, com o trabalho da Secretaria da Fazenda, foi possível ao Município dar o seu 

 

Como resultado dessa mudança que se processou lentamente em sua 

administração, Britto expõe como um troféu o modo pelo qual a Prefeitura tratou a 

-se com os maus tratos que 

o Governo do Estado lhes impunha, inclusive tendo-os caracterizado como 

 

 

Não podíamos determinar a remoção sistemática de barracos 

localizados em lotes particulares ou logradouros públicos. A coisa 

havia de ser encarada humana e cristãmente. (...) não raro, com a 

terra em lugar afastado onde pudesse morar sossegadamente e lá 

construía a sua casa. Jamais promovemos a remoção ou destruição 

sistemática de barracos e, quando o interesse público exigia a 

remoção nunca empregamos para tanto a violência, o trator, o fogo 

ou a polícia, como já se fez em algum tempo (BRITTO, op. cit: 262). 

  

eitura visavam 

                                                
220 Abbagnano (2000: 1009-1010) mostra, comparando o que dizem Schopenhauer e Nitzche, que 

 
por causação racional, mas sempre ao que há de mais profundo e íntimo. 



 

 

financeiramente para que morassem em lugares sossegados. Britto utiliza-se dos 

Estado no trato com a metropolização de Goiânia. Para anunciar que, em 1970, a 

previsão do IBGE era que a cidade alcançasse a cifra de 418.000 habitantes, Brito 

Diariamente, inúmeras famílias chegam à Capital de Goiás, esperançosas de 

 

Ao que parece, a construção da perda empreendida por Britto em todo o livro 

sublimação. Desse modo, as pulsões de destruição estariam sendo desviadas, 

elevadas, enobrecidas, espiritualizadas ou, numa palavra, sublimadas. O auge 

mostrada por Britto: 

 

Foi assim que, a 24 de outubro de 1964, aniversário de Goiânia, o 

Município dava sua contribuição, a seu modo, às festividades da 

data magna da metrópole goianiense: enquanto o povo era 

anestesiado com a beleza e esplendor dos festejos pelo Estado 

preparados, enquanto a população era entretida por algumas horas 

apenas à custa de orgia de gastos e luxo, outro acontecimento 

muito mais modesto, porém mil vezes mais significativo, ocorria. A 

prefeitura de Goiânia inaugurava naquele dia sua indústria de 

artefato, de cimento e concreto ar -194).  

 

que os festejos de aniversário da Capital. Lembremos que, inicialmente, Britto havia 

dito que a sine qua non o município jamais poderá 

produtos da referida fábrica de artefatos e cimento e concreto armado, Britto pôde 

 

Porém, importa perceber como B

Prefeitura em remover invasores de áreas públicas. Nesse sentido, apresenta como 

um troféu a recuperação da Praça Vereador Boaventura (Vila Nova) e da Avenida 

Santos Dumont, pois, após isso, conseguirá finalmente inserir-se como uma 



 

 

autoridade dentre as de alto escalão. Essa mudança de status vai ocorrer após o 

golpe dos militares ocorrido em 31 de março de 1964. Brito negociará diretamente 

com a deputada Sandra Cavalcanti, então Presidente do BNH221, que a Companhia 

de Habitação Popular de Goiânia fosse criada, visando construir 800 casas 

 

que o Governo do Estado não se opôs abertamente, apenas foi moroso em passar 

ao Governo Municipal a área destinada para a construção das 800 casas populares. 

É possível supor que essa mudança de comportamento de Mauro Borges esteja 

diretamente relacionada à mudança de Governo na esfera federal. Não caberia 

agora fazer oposição a Hélio de Britto, já que este estava contando com o apoio dos 

militares. Tanto é assim, que Mauro Borges foi deposto pelos militares no dia 25 de 

novembro de 1964 e Hélio de Britto continuou como prefeito um ano além da 

validade de seu mandato, ou seja, até janeiro de 1966. 

Segundo Britto (1966), num levantamento rápido que mandou efetuar em 

habitavam 13.000 pessoas. Então, 

através da COHAB (GO) e o Banco Nacional de Habitação, o desfavelamento da 

metrópole goianiense irá sendo efetuado e o problema, se não ficar totalmente 

solucionado, será, ao menos, minorado consideravelmente

lado de autoridades do Governo Federal na figura 59) (p. 265).  

Por conseguinte, será abordado sobre um momento posterior a Hélio de Britto 

que abarca uma mudança simbólica no âmbito do despertar  aprofundando, nesse 

movimento  para características atinentes ao modo de pensar que figura no 

aspecto interiorano em Goiás, suas elaborações simbólicas e temporais. 

 
 

 

                                                
221 O BNH foi criado em 1964 através da Lei 4.380 da Deputada Sandra Cavalcanti que foi sua 
primeira presidente. O BNH tinha por função a realização de operações de crédito  sobretudo de 
crédito imobiliário  bem como a gestão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Era um 
banco de segunda linha. Ou seja, não operava diretamente com o público e sim por intermédio de 
bancos privados e/ou públicos, e de agentes promotores como as companhias habitacionais e as 
companhias de água e esgoto. 



 

 

Nos primeiros anos da década de 1960 ainda era muito marcante a presença 

das bicicletas como veículo de locomoção em Goiânia. Havia, porém, outro tipo de 

veículo muito freqüente, apesar de agora mais incômodo: a carroça. Os jornais da 

época mostram que a indisciplina dos carroceiros no trânsito, bem como o trânsito 

de animais soltos pela cidade ou, ainda, o estacionamento de carroças nas 

proximidades do Mercado Central configuravam-  

Porém, os problemas urbanos provocados pelas carroças, carroceiros e 

animais, sobretudo nas proximidades dos edifícios de múltiplos pavimentos que 

sofriam com carência de vagas para estacionamento, não eram problemas isolados. 

Eram parte de um contexto de inúmeros problemas decorrentes da urbanização 

deslocada do urbanismo que precisavam de solução. 

Desde 1958, um jovem político havia atrelado a sua imagem à do charreteiro 

ou carroceiro. Íris Rezende promovia longas passeatas que tomavam a Avenida 

Anhanguera. O apoio popular o elegeu a vereador com quase dois mil votos; cerca 

de 1500 votos a mais do que Boaventura Moreira de Andrade, um vereador muito 

popular à época. 

A partir desse apoio popular, Iris Rezende ampliou sua abrangência política, 

elegendo-se deputado estadual em 1962. A sua próxima empreitada política se deu 

em 1966, tendo sucedido Hélio de Britto na Prefeitura de Goiânia. No livreto Goiânia 

em Ritmo de mutirão: a cidade que mais cresce no Brasil! é marcante a associação 

desse político com os populares. É marcante também a caracterização de seus 

primeiros nove meses como Prefeito com um tempo que constrói como peculiar, o 

 

caracterização desde o início de uma cidade que despertou para a festa da 

coletividade, em detrimento ou em oposição à cidade administrada por Hélio de 

Britto, muito marcada por embates entre Prefeitura e Governo do Estado, pela busca 

de sublimação das pulsões mórbidas dos problemas (individuais) urbanos.  

Tendo demarcado o 24 de outubro e o 25 de dezembro também como datas 

demarcadoras nas quais inaugura duas obras importantes para Goiânia, e dentre as 

do livreto, que os seus interlocutores estavam muito além da coletividade formada 



 

 

Ma  

a parte como representação do todo, como fazia Hélio de Britto, que concentrava 

todos os esforços em um projeto de cada vez como, por exemplo, quando construiu 

o Cemitério Parque de Goiânia, ou quando projetou o Paço Municipal  ou quando 

 

Tendo demarcado o 24 de outubro e o 25 de dezembro como datas de 

inauguração de obras da Prefeitura, Rezende passou a conclamar a população para 

perda; todos ganham. Celebra-se a reciprocidade. Nas festas, há atualização de 

valores e é marcante o encontro coletivo para a manutenção de laços sociais. 

É visível, em todo o livreto, que Rezende teve como meta melhorar o aspecto 

quinze em quinze dias em bairros e vilas afastados do Centro, a limpeza e o 

asfaltamento da cidade, além da construção recorde da nova sede da Prefeitura em 

três meses. Tudo isso, segundo diz, conseguiu com o auxílio, a cooperação, a 

solidariedade, a compreensão e o entusiasmo de toda a população que colaborava 

com mão de obra, alimentação, material e maquinário grátis. 

Rezende teria conseguido a adesão da população para dar um novo aspecto 

à cidade em nove meses por ter ressaltado as características reais dos habitantes 

de Goiânia, identificando-se com eles e conclamando-os para serem auxiliares e 

colaboradores na constituição da terra e da metróp  

 

No momento em que Goiânia é festejada pelos seus filhos, completa 

mais um ano de trabalho e de progresso, queremos levar ao povo 

de nossa terra, o reconhecimento da Prefeitura Municipal pela 

colaboração, arrojo e dinamismo (...); não passe à História sem uma 

demonstração inequívoca de que os jovens confiam no seu futuro e 



 

 

todos irmanados na solução dos problemas de nossa metrópole 

(GOIÂNIA, 1966: 3; 6). 

 

Como se vê, o discurso de Rezende principia dirigindo-se não ao anódino 

 que festejam a cidade. Para Cox 

(1974), as festas propiciam a continuidade da vida de modo explosivo, lúdico e 

alegre; a negação de situações de opr

exclusivamente ao homem do campo, mas sim a uma fé dionisíaca e festiva, um 

tivéssemos nem passado nem futuro para celebrar, vítimas seríamos dum presente 

a-  

emergencialismo esvaziado de sentido no qual estava submerso Britto, instaurando 

festividades, restabelece o sentido de continuidade histórica e de certa teleologia 

Resta uma 

esperança, Íris para prefeito222

fundamentos da festa, a renovação de valores.  

Com isso, interessa-nos perceber que, estabelecendo uma ordem temporal, 

Rezende criou uma estratégia para dar aspecto novo à cidade como um todo. Como 

-se na 

vida no campo onde a festa marca momentos de profundas relações sociais. 

Rezende principia o livreto, que também é comemorativo do 33º aniversário 

de Goiânia (ver Fig. 60), reconhecendo, solidarizando-se com o trabalho, o arrojo e o 

dinamismo dos moradores de Goiânia, como que agradecendo o resultado de uma 

momento em que Rezend

além,  onde cintilam os resultados.  

                                                
222 folders, era 
elaborada artesanalmente, no interior do Comitê, através de um serviço de serigrafia quase sem 
recurso nenhum, e se constituía de uma faixa de pano em cuja extremidade esquerda estampava 
uma fotografia do Íris da qual partia, em direção à extremidade direita, em letras grandes e em cor 
vermelha, a seguinte frase: resta uma esperança, Iris para prefeito, salientando que a mencionada 

apud LYRA e QUEIROZ , 1990). 



 

 

Faria (1990: 35) diz que Rezende chegou a Goiânia em 1949, oriundo do 

interior do 

do campo para construir, em Goiânia, uma vertiginosa e surpreendente carreira 

otimista, do interior, que vieram morar na capital223. 

Ao dizer que a Prefeitura estava reconhecendo, naquele momento de festa, o 

povo e a terra, estava, também, demarcando o molde que veio a delinear a 

ado 

em dizer que a referência de sua administração não se encontrava nos prefeitos de 

comemoração que lhe dá o sentido de continuidade da vida. 

Porém, uma vez que esse povo, agora, 

não mais camponês, o tempo ritualístico das colheitas é transfigurado em tempo 

 tempo não é 

ser transposta para o espaço urbano. Os produtos da terra passam a ser o 

encascalhamento das ruas, a limpeza do lixo, o cuidado com os jardins. 

-se, 

no espaço urbano, tal qual no espaço rural, lugares de agradecimento, lugares de 

celebração de resultados coletivos e de intensa socialização. Esses lugares são os 

mutirões. No interregno desses nove meses, Rezende vai propor que se trate não de 

impessoal e apolíneo, sempre em busca de sublimação das suas pulsões mórbidas, 
224.  

Diz Barbosa (1990: 19) que, 
 

Prefeito de Goiânia, Íris põe-se a trabalhar já no dia da posse. Seu 

antecessor, Hélio Seixo de Britto, deixara a Prefeitura com boa 

                                                
223 Rezende nasceu na cidade de Cristianópolis, em 22 de dezembro de 1933. Elegeu-se vereador 
aos 28 anos, Deputado Estadual aos 32 anos e Prefeito aos 36 anos. 
224 Sobre as pulsões de vida e morte, ver Freud (1975), ou Prata (1999). 



 

 

estrutura, mormente de maquinaria. Em poucos dias, o goianiense já 

se surpreende com o ritmo e o volume das obras na capital.  
 

pelos 

mutirões marcados pela aglomeração de pessoas, sons, movimentos e 

inequivocamente resultavam em algo visível. Vale lembrar que, quando assumiu a 

Prefeitura de Goiânia, em 1966, Rezende cumpria o seu terceiro mandato público, 

tendo sido sempre eleito ao enfatizar a sua correlação com os populares. Desse 

modo, desde o primeiro mês de governo, conseguiu adesão popular suficiente para, 

concomitante aos mutirões em bairros mais afastados do centro da cidade, erigir a 

nova sede do executivo municipal, na antiga Rua 67, atual Avenida Independência.  

Na citação acima, o ex-prefeito Hélio de Britto aparece na fala de Barbosa 

não por acaso. Contrastava que o ex-prefeito tenha tentado, durante cinco anos, 

construir a sede da Prefeitura e não tenha conseguido. Ao passo que Rezende, 

beneficiando-se da administração organizada e com boa estrutura de maquinários, 

erigiu a nova sede em módicos 3 meses. 

Então, conforme relata Rezende à página 8 do livreto Goiânia em Ritmo de 

mutirão: a cidade que mais cresce no Brasil!, logo que se decidiu pela construção da 

sede do executivo municipal passou-se ao projeto e, 15 dias depois, já se iniciava a 

construção do edifício de 2 mil metros quadrados, na mesma área defronte a 

Estação Ferroviária. Porém, Rezende se destacava não pela dimensão dos edifícios 

da prefeitura, mas sim pelo encurtamento do tempo em que os construía: 

 

Com dois meses de trabalho, o prédio já estava coberto e agora 

recebeu a sede da Prefeitura. Nessa construção mais uma vez se 

patenteou a cooperação do goianiense com a Prefeitura, com o 

oferecimento de mão de obra grátis e de materiais, a tal ponto que, 

uma obra que normalmente ficaria em 150 milhões de cruzeiros 

custou ao erário municipal 75 milhões. 

 

Como se vê, ao invés de travar luta renhida para obter verbas e condições 

materiais para a edificação da sede da Prefeitura em edifício de múltiplos 

-

lhe, sobretudo, registrar não a construção em si, mas sim, no processo desta, a 



 

 

capacidade que a festividade tem de acelerar os processos coletivos, recriando o 

 

João Divino Dorneles, que participou da campanha eleitoral de Rezende para 

Prefeito, narra um momento em que se discutia entre seus correligionários o 

programa de governo do candidato. Dorneles mostra que, desde a campanha, 

Rezende se construía de forma contrastiva a Hélio de Britto: 

 

Preocupado mais com a questão eleitoreira, o jovem engenheiro 

[correligionário] sugeriu-lhe um plano, até um certo ponto 

mirabolante, porque além das possibilidades do município, mas que, 

colocado no papel, não deixava de ser um bom instrumento para 

convencer o eleitor a votar em nosso candidato. 

Depois de ouvi-lo atentamente, Íris deu-lhe a seguinte resposta: 

prometer ao povo nada que não possa realizar. Penso que o atual 

prefeito, hoje, seria um homem muito mais feliz se tivesse chegado 

à Prefeitura Municipal de Goiânia, já que não conseguiu realizar 

60). 
 

ótica do político era, desde a campanha, muito mais uma estratégia de realização, 

Não interessava a Rezende um projeto de engenharia. Interessava uma edificação 

realizada, um resultado visível, 

pudessem reatar os laços sociais e renovar seus valores.  

O enraizamento na ética camponesa de fortalecimento das relações de 

solidariedade e o fito em celebrar resultados coletivos pareciam ser incompatíveis 

com a suntuosidade dos projetos de engenharia e de arquitetura. Disso resultou uma 

edificação em tempo recorde quanto uma estética da provisoriedade.  

Ao invés de apresentar projetos moderníssimos e suntuosos, Rezende 

preferiu erigir o edifício da solidariedade, da irmanação, do auxilio mútuo e do amor 

à terra. Mais modesto, Rezende optou por soluções rápidas, festivas, provisórias. No 

caso da nova sede da Prefeitura, subjaz a preocupação prática em fugir do aluguel 



 

 

(5 milhões mensais). A sede provisória foi construída no mesmo terreno onde Britto 

havia tentado construir o Palácio da Autonomia Municipal, um edifício com sete 

pavimentos iniciais, que não saiu do papel. 

Essa sede provisória, construída em três meses, funcionou até Rezende 

construir o Palácio das Campinas na área que havia sido reservada por Correia Lima 

no projeto original do Centro Administrativo (ver Fig. 49). O Palácio das Campinas é 

construção de um período posterior aos nove meses inscritos no livreto em questão. 

Contudo, é possível nele visualizar essa marca de temporalidade; o que está à 

mostra como fato urbano é a aparência de provisioriedade permanente; é difícil 

, além do próprio nome (ver Fig. 65). 

Porém, o que lhe interessava era mais a festa da construção pela agregação 

popular que então resultava. Não estava em pauta a ossatura da cidade, mas sim as 

ocorrências possíveis de serem visualizadas na sua epiderme, já que nisso estava o 

elementares do entusiasmo, do sentimento cívico, do amor a sua terra, do desejo de 

IA, 1966: 

6).  

ossatura da cidade, como disse acima, englobava goanienses citadinos e semi-

rurais, ou seja, moradores do Centro da cidade e de Campinas e, também, dos 

bairros e vilas mais distantes: 

 

Foi assim que se conseguiu dar aspecto novo ao Setor Palmito, 

roçado, com ruas abertas e a principal via encascalhada num só dia. 

Os moradores do distante bairro Jardim América viram seu setor 

modificado em um só dia  foram abertas 40 ruas, encascalhou-se a 

rua que dá acesso ao ônibus que serve o setor, e roçagem geral 

(GOIÂNIA, 1966: 8). 

 

Para essas populações mais afastadas, os mutirões envolviam empunhar 

foices e enxadas, desmatar, limpar o chão, irmanar-se aos tratores para retificar a 

terra irregular e esburacada, com cascalhos. As atividades de roçagem e 



 

 

encascalhamento das ruas de terra ocorriam em bairros e vilas mais afastados do 

Centro da cidade. Nesses lugares, os moradores viviam de certa forma, em 

ambiente semi-rural. Então, é por isso que o Prefeito diz, no livreto, que os feitos dos 

mutirões repercutiram, não só em Goiânia como em todo o interior do Estado. Ora, 

as pessoas que moravam nesses loteamentos eram, na grande maioria, migrantes 

vindos do interior de Goiás, portanto, a linguagem dos mutirões era perfeitamente 

compreendida dentro e fora de Goiânia225. 

Conforme relatam LYRA e QUEIROZ (1990: 81-83), os mutirões eram 

comandados pelo próprio prefeito, transformando-se em festas populares, 

disseminando euforia: 

 

A multidão, em festa, portando pás, picaretas, enxadas, machados e 

foices, se encarregava de manter a cidade limpa, livre dos matagais, 

dos monturos, do lixo acumulado. (...) Os mutirões se 

transformaram, com a sua implantação definitiva em festas 

populares, quase folclóricas, onde a euforia estava presente, na 

expressão fisionômica de todos. As empresas colaboravam 

emprestando máquinas e trabalhadores, as bandas de musica 

apareciam, voluntariamente, os repentistas do verso glosavam o 

evento, os cantadores improvisavam seus versos, a mão de obra, 

voluntária, entusiástica, vibrátil, aparecia de todos os recantos do 

Estado. Todos queriam participar, almoços eram improvisados para 

alimentação dos trabalhadores. Tudo era festa, participação, 

entusiasmo. 
 

Essas festas populares, prenhes de participação e entusiasmo, segundo Cox 

(1974), revelam a capacidade do homem de ir além do mundo empírico, pois o 

entusiasmo e a imersão na euforia não conhecem barreiras; suspendem as normas 

do pelo sono, 

transformamos em nosso próprio ser ideal, mas em gente totalmente diferente do 

                                                
225 
Senador Canêdo, Vila Santa Helena, Setor Capuava, Jardim Novo Mundo, Setor DER-GO e Vila 

 



 

 

que somos. (...) Ao contrário dos sonhos, há na fantasia um elemento de arte e de 

cr  

Os moradores de Goiânia eram, em boa medida, criativamente construídos 

 

essa caracterização englobante, inclusive aos moradores do Centro e das 

categoria determinada e imutável. É, antes, o que uma cultura decide que seja. Os 

Bradbury, mestre da ficção científica, é a ha Ibid. 65). 

Nos bairros mais próximos do Centro e no Centro, onde os aspectos semi-

rurais diminuíam, os mutirões focalizavam ajardinamento, asfaltamento, colocação 

de meio-fio, esgoto fluvial e coleta do lixo. Concomitantemente à construção da sede 

provisória da Prefeitura, e aos mutirões nos bairros e vilas, Rezende empreendeu 

uma campanha de limpeza da cidade para a qual, conforme relata à página 10, 

Agência

colaboração das donas de casa, a prática de atirar lixo em lotes baldios vem sendo 

abandonada pelo goianiense. As casas comerciais têm procurado manter limpos 

).  

Além dessa campanha de limpeza, que contou com a colocação de garis 

uniformizados e carros de coleta de lixo226, conforme diz ainda à página 10, todos os 

canteiros dos jardins da Avenida Goiás, num total de 51, foram entregues pela 

Prefeitura às indústrias, às casas comerciais e bancárias que deveriam cuidar do 

jardim, inscrevendo o nome numa placa alusiva à sua cooperação. No dia do 

aniversário de Goiânia, foi feito um concurso para se decidir qual desses jardins se 

destacou mais no embelezamento da cida

vencedora ganhou prêmios pelo seu zelo e amor à cidade de Goiânia (GOIÂNIA, 

1966: 10). 
                                                
226 
dinamizando o serviço de coleta com mais caminhões e mais operários para o serviço de limpeza, a 

 



 

 

Outro concurso que mobilizou a cidade foi realizado pelo Departamento de 

Turismo da Prefeitura. Um símbolo destinado ao 33º aniversário de Goiânia, do qual 

se sagrou vencedor o desenhista Eddie Esteves Pereira. O símbolo vencedor 

aparece estampado na parte superior da capa do livreto e em tamanho maior na 

(ver Fig. 61). 

É importante salientar que o referido concurso para a marca comemorativa 

serviu igualmente como estímulo para a adesão da população em torno das 

festividades empreendidas pela Prefeitura de Goiânia em seu 33º aniversário. 

Porém, é importante salientar, também, que a estátua do Anhanguera (Bandeirante) 

é reproduzida no livreto com grande destaque. Na capa, a figura da estátua 

sobressai acima da imagem da metrópole em processo de verticalização. À página 

17, dialoga com o texto O homem que podia incendiar rios; à página 19, aparece no 

centro de outra foto mostrando a cidade em processo de verticalização. 

Ressalte-se que essa exposição de símbolos é mais um aspecto da 

contraposição que Rezende vai empenhar-se em fazer com relação ao iconoclasta 

Hélio de Britto. Interessante observar que Rezende, por exemplo, não procura impor 

ao Governo do Estado e à cidade um edifício de múltiplos pavimentos para 

expressar a sua vontade de potência. Apenas trabalha a partir do nível do simbólico. 

Como diz Pesavento (2004: 8), numa visão mágica de uma temporalidade escoada, 

elaborando uma narrativa sobre o passado, a partir de construção imaginária 

possível e plausível do que teria acontecido um dia. 

Colada sobre a imagem da cidade em verticalização, na capa do livreto, o 

Bandeirante227 configura os olhos do passado, capazes de presentificar uma 

ausência, ver o que não se impõe à visão, o tempo. Ao mesmo tempo em que liberta 

a memória, também a aprisiona ao indicar o que deve ser lembrado. Sobre o espaço 

uma passagem do tempo. Nesse sentido, sobre uma determinada representação da 

                                                
227 A estátua foi doada por estudantes da USP em 1940, provavelmente com a intermediação de 
Jerônimo Coimbra Bueno. Está ainda hoje no mesmo lugar onde foi afixada, no cruzamento da 
Avenida Anhanguera com a Avenida Goiás, na Praça Atílio Correia Lima. 



 

 

materialidade (vertical) da cidade, é colado um simbolismo que lhe dá o sentido do 

tempo.  

É interessante atentar para a relação que se estabelece entre a figura da 

estátua do Bandeirante e os edifícios de múltiplos pavimentos no sentido de lugares 

de origem de riquezas e poder. Nesse caso, coincide o lugar onde foi encravada a 

estátua do Bandeirante, nos anos de 1940, e o lugar onde simbolicamente teria se 

originado o processo de verticalização da cidade. Ambos representando riqueza e 

poder  já que, no cruzamento onde se situa a estátua, foram construídas agências 

bancárias e a sede do BEG. Trata-se de onde se originou, conforme visto 

anteriormente, o processo de verticalização. 

Ao que parece, a valorização da figura do Anhanguera e o destaque que se 

dá a ela no livreto tem a ver, também por meio de simbolismos, com um resgate da 

dimensão dos sonhos e ideais tão fortemente impressos no início da construção de 

Goiânia. Conforme visto anteriormente, Rezende principia o livreto Goiânia em Ritmo 

de mutirão: a cidade que mais cresce no Brasil! dizendo que a sua geração tinha, a 

que a valorização do símbolo do Bandeirante tem essa intenção de continuidade do 

sonho e do ideal. Não se trata apenas de reagir ao vazio de simbolismos a que 

chegou a gestão Hélio de Britto. Trata-se, também, de restabelecer a dimensão da 

construção da cidade como sonho a ser reinaugurado, restabelecido, rememorado, 

presentificado. De certo modo, é também a reinvenção do sonho da história; do 

realinhamento do tempo em paralelo ao espaço que estava sendo edificado em 

todas as dimensões. 

O texto O homem que podia incendiar rios (Pág. 17) vai dizer que os 

bandeirantes eram fascinados pelos sonhos das riquezas, sendo, por isso, os 

artesão é aquele que opera com as próprias mãos, apropriando-se do produto em 

processo diverso ao industrial, ao processo de verticalização da cidade. Diz o texto: 

recostada na cintura uma bandeja, significando o repositório onde poria o fruto de 

seus sonhos, que eram as pedras prec  

segurado com a mão direita, estimula os goianos na heróica aventura de domesticar 



 

 

simbolizando os mutirões que estavam sendo feitos nos lugares mais ermos de 

 

Com o título Civilização sertaneja (Pág. 21), Resende traz à memória a 

importância da engenharia e do urbanismo para a construção de Goiânia, 

identificando-

a e 

para isso, fazia-

RITMO DE MUTIRÃO é o verdadeiro sentido da marcha para a conquista do Oeste 

brasileiro e o  

Nessa última citação, observa-se a intenção do recomeço da história de 

Goiânia, desta feita, a partir dos atos do Prefeito e das ações da Prefeitura 

Municipal. Essa afirmação significa que dois grandes slogans criados pelo Governo 

obras da Capital, não somente estariam dando continuidade à construção da cidade 

empreendida até então pelo Governo do Estado, mas estavam sobretudo, 

reapropriando a cidade para o âmbito do poder municipal. Ao invés da exaltação do 

urbanismo pelo que o mesmo tem de conceitual e abstrato, um urbanismo híbrido 

assim dizer. 

A grande diferença entre Rezende e Britto se dá na forma pela qual ambos 

procedem em capitanear a urbanização de Goiânia, de modo a dar a primazia ao 

poder municipal e não mais ao poder estadual. Enquanto Britto se opõe 

severamente ao Governo do Estado, denunciando-o e procurando esvaziá-lo de 

sentidos no enfrentamento dos problemas na urbanização de Goiânia, Rezende alia-

se, apropria-se de seus símbolos, e, mesmo quando fala ao interior ou ao sertão, 

tudo se resume ao âmbito da cidade. No texto de Rezende, o interior está em 

Goiânia, o sertão também está em Goiânia; e tudo precisa ser urbanizado em 

 

Então, para a instauração de um tempo específico da cidade que, por isso 



 

 

símbolos criados pelo Governo do Estado. Sobretudo o dia 24 de outubro como 

celebração do mito de origem da cidade e o símbolo do Bandeirante como o mito de 

fundação da marcha para o Oeste. Registrarei, aqui, mais dois esforços de Rezende 

em dar densidade simbólica e temporal para Goiânia que radicalizam ao revestir a 

municipalidade com a proteção dos símbolos.  

inaugurado no dia 05 de julho de 1967 e à publicação do livro Anais do Batismo 

Cultural (1942), ocorrida em 1969, pela Prefeitura de Goiânia. O que importa 

ressalta

mais em evidência do que a caracterização das raças que identificam os 

trabalhadores que erguem o paralelepípedo228. Além disso, conforme comprova a 

publicação de Anais do Batismo Cultural (1942), a Prefeitura de Goiânia estava 

recuperando a data em que ocorreram os festejos da Inauguração de Goiânia, 05 de 

julho de 1942, restabelecendo, assim, no âmbito da municipalidade, uma data 

igualmente importante em relação ao dia 24 de outubro. 

geométrico da praça cívica e dos raios de onde partem as Avenidas Goiás, Araguaia 

e Tocantins. Nesse ponto, conforme o projeto de Atílio Correia Lima deveria ser 

colocado um monumento ao Bandeirante (ver Fig. 62). Posteriormente, com as 

mudanças empreendidas pelos engenheiros Coimbra Bueno, no ponto da Praça 

Cívica, foi erguido um obelisco sem referência ao Bandeirante; a localização do 

monumento ao bandeirante foi então redefinida para a Avenida anhanguera e, 

posteriormente, para o lugar onde foi finalmente erguido, no encontro da Avenida 

Anhanguera com a Avenida Goiás.  

Como disse anteriormente, o monumento ao Bandeirante foi freqüentemente 

utilizado para dar densidade temporal ao discurso de Íris Rezende no início de seu 

mandato como Prefeito. Porém, o que se observa é que, no decorrer de sua 

                                                
228 No Guia Turístico de Goiás (1968: 6), encontramos os 
encontra-se o monumento em bronze destinado a lembrar o operário anônimo que trabalhou na 

-se afixada uma placa ao lado da original com os seguintes dizeres: 
AÇÃO MONUMENTO ÀS TRES RAÇAS  

raças  negro, branco e índio, que houve e há na formação das características genéticas e culturais 
- http://www.goiania.go.gov.br/html/principal/goiania/monumentos/tresracas.shtml.  



 

 

administração, Rezende vai investir na configuração de símbolos próprios de 

Goiânia.  

Contudo, ainda há uma questão que acompanha a escolha do local e o 

e, em 1959, 

quando Luis Saia começou a trabalhar no novo Plano Diretor de Goiânia, logo houve 

a indicação de que a Praça do Trabalhador, em frente à Estação Ferroviária, deveria 

centralizar o espaço a ser ocupado pela administração da Municipalidade. Lá foi 

os trabalhadores da construção de Goiânia, a concepção do monumento foi 

inspirada no dia 1º de maio, o dia do trabalhador. Isso ficou por demais abstrato e 

distante da noção de construção de Goiânia e, então, os goianienses não 

apropriaram a obra que chegou inclusive a ser alvo de protestos229. 

Como na gestão de Hélio de Britto, a manutenção do Monumento ao 

Trabalhador não foi considerado algo emergencial, o monumento ficou abandonado 

e descuidado. Na gestão de Íris Rezende, quando se quis homenagear Goiânia, 

preferiu-se expressar a idéia-força da unidade de ação que envolve o mutirão, e o 

Monumento ao Trabalhador continuou preterido. Além disso, cabe ressaltar que o 

monumento a Goiânia faz referência em suas formas à verticalização da cidade que 

se impunha como paisagem, predominante nos anos de 1960 (ver Figs. 56, 61 e 63). 

A publicação, em 1969, do livro intitulado Anais do Batismo Cultural (1942) 

também é uma homenagem ao dia 5 de julho. O livro é prefaciado por Venerando 

Borges, o primeiro Prefeito de Goiânia, representando continuidade histórica, tal 

como já foi dito anteriormente com relação à preocupação de Íris Rezende em 

atrelar os seus feitos à demarcação de temporalidades. Na Apresentação, Pimenta 

Netto diz que havia guardado todas as informações sobre a inauguração de Goiânia, 

do primeiro Prefeito de Goiânia, Profº Venerando de Freitas Borges e o apoio que 

me foi dado pelo Dr. Íris Rezende Machado, atual Prefeito, é a história contada em 

tempo e cidade como definidores da municipalidade. 

Considero importante também ressaltar que Rezende era morador do Bairro 

de Campinas. Com isso, almejo ressaltar que o mandato de Prefeito era também o 

                                                
229 Clovis Graziano, autor do painel que compunha o monumento, inspirou-se no enforcamento dos 
trabalhadores em 1º de maio de 1886, data originária do dia internacional do trabalho. 



 

 

antepassados230. Além disso, os moradores do bairro de Campinas, desde o final da 

década de 50, vinham demonstrando insatisfações quanto ao modo como os seus 

problemas urbanos eram tratados, a ponto terem criado um movimento separatista. 

Anhanguera, tombou um caminhão em conseqüência da profundidade das grandes 

erosões que tomaram to  

 Como no livreto Goiânia em Ritmo de mutirão: a cidade que mais cresce no 

Brasil! Rezende não especifica o Bairro de Campinas, acredito que, com isso, 

preferiu homogeneizá-la a Goiânia, criando um discurso que fortalecesse a 

municipalidade como um todo. Portanto, ao atrelar fortemente os seus feitos 

administrativos a determinadas temporalidades, já estava propriamente expressando 

tempos e tipos de atividade que determina propriamente a maneira como um comum 

rearticular o discurso sobre os espaços dispersos da metrópole, transformando-a, 

 

inaugurar o conjunto 

habitacional cujo convênio com o BNH, desde último ano da administração de Hélio 

de Britto, havia iniciado a construção às margens da BR 153. Conforme vimos 

anteriormente, a área onde se decidiu construir o conjunto habitacional foi uma 

doação do Governo do Estado, pois o Município não era detentor de áreas públicas. 

Vimos, também, que, além da área para a construção do conjunto, o Governo 

Federal exigiu que a Prefeitura criasse uma Companhia de Habitação Popular, o que  

foi feito por Hélio de Britto. 

                                                
230 Segundo Rosa (2003: 25), é possível, ainda hoje, id
São descendentes dos fundadores e pessoas que se estabelecerem através do comércio e que se 

não é um cemitério. É a memória que existe em torno do lugar. O valor simbólico que foi atribuído 
 



 

 

Então, a entrega da primeira etapa do conjunto residencial ficou marcada 

para a significativa data no calendário cristão: 25 de dezembro (de 1966). Fazendo 

coincidir a entrega desta primeira etapa com o nascimento de Cristo, Rezende 

denomin

que foi o de não ter planejado habitações populares em quantidade suficiente para a 

população migrante e pobre que chegava. 

que moravam em condições sub-humanas à beira dos Córregos, sujeitos a doenças 

e ao infortúnio das cheias:  

 

O Sr. Íris Rezende lembrou que a solução do problema habitacional 

significa muito para o homem, pois reflete na sua própria saúde. (...) 

citados, se prende ainda ao trabalho de regularização do Capim 

Puba e Botafogo, que será feito pelo Departamento Nacional de 

Obras de Saneamento (D. N. O. S), já instalado em Goiânia, em 

convênio com a Prefeitura.  

 

Como se vê, Rezende adaptou o seu discurso às exigências do Governo 

 após a 

assinatura do convênio o BNH e COHAB, começaram a construção de 500 casas 

também estavam na esfera da renovação de valores que as festas proporcionam. 

dos que almejavam a casa própria. Por isso diz:  
 

Está a administração municipal, através de convenio firmado com o 

em dign

 

 

 



 

 

intuição, Rezende acedia ao que seria o maior passo 

mas no mundo; começar onde o povo procura celebrar a vida e a esperança, e 

contribuir para a festa, levando-lhes os temas cristãos d  

esperar a prática de um método ortodoxo, ao contrário, é o heterodoxo das 

símbolo e situação, como ocasião propícia para uma nova experiência e percepção 

passado no que toca a retomada do processo de urbanização? Devemos considerar 

que tal processo voltou a ser pensado, depois de um longo hiato de tempo, a partir 

de parâmetros da urbanística. 

  

Germinações em Goiânia: considerações sobre o futuro  

passando pelo presente, lembrando o passado 
 

No final dos anos de 1960, o fenômeno da metropolização tornava 

praticamente irremediável alguns aspectos da vida citadina. Jacobs (1961) diz que 

as regiões metropolitanas estavam pontilhadas de lugares amorfos, desintegrados, 

do urbanismo. Para Jacobs, o urbanismo moderno deveria ser criticado por seu 

aferrado racionalismo cartesiano cujos métodos teriam se tornado escapistas e 

insuficientes para resolver os problemas metropolitanos. 

jamento para a 

-se 

territórios e problemas urbanos a ele vinculados, para que, por escapismo, fossem 

intrinsecamente, nas suas especificidades. Então, para a autora de Morte e vida de 

grandes cidades, o urbanismo moderno foi se tornando um grande equívoco na 

 simplicidade elementar. 



 

 

Denunciando persistentemente o legado modernista no Planejamento 

-relações 

inteligíveis, compõem-se de movimentos ordenados e de mudanças sincronizadas, 

comparáveis ao movimento de um balé: grupos e indivíduos em seus distintos 

papéis forjando e moldando a milagrosa composição de um todo complexo, porém 

ordenado. 

Para Jacobs, esse todo ordenado da complexidade metropolitana, em nada 

se parece com o humanismo-

e vida. No limite, 

essa (con)fusão sempre privilegiou o objeto, anulando as vitalidades existentes no 

cotidiano urbano. Sem vitalidade, o urbanismo transformou-se e transformou a 

 

 

Dentre os exemplos que a autora mostra como evidências dessa prática 

Além da monofuncionalidade de usos dos conjuntos habitacionais, dentre outras 

dos grandes responsáveis em transformar áreas urbanas outrora vivas em regiões 

 barreiras 

foram se multiplicando até o limite inútil de tentar converter certas fronteiras em 

pontos de ligação. E assim, como herança urbanística, vias expressas, amplos 

parques, zonas portuárias, por exemplo, resultavam em lugares amorfos e 

desintegrados (Págs. 285-299). 

As aporias urbanísticas estariam, então, multiplicando-se porque, ao invés de 

tentar planejar a partir da lógica da mobilidade urbana, persistia-se em pensar a 

cidade como objeto estático à espera de ganhar uma forma dada pelo planejador. 

Para Jacobs, quando os espaços urbanos são retirados da mistura e segregados na 

forma de usos únicos marcantes, eles não só criam zonas de fronteira gratuitas, 

mas, por estarem apartados de outros elementos das mesclas urbanas, oferecem 

menos material para a produção de forças contrárias. 

As aporias urbanísticas estariam, então, multiplicando-se. Para Jacobs, ao 

invés de tentar planejar a cidade a partir da lógica da mobilidade urbana, persistia-se 



 

 

em pensar a metrópole como um objeto estático à espera de ganhar a sua forma 

definitiva e única. Foram retiradas as misturas dos espaços urbanos e impressa na 

materialidade da cidade a segregação em forma de usos. Com isso, não somente 

criaram-se zonas de fronteira gratuitas, mas, apartando as mesclas urbanas, 

praticamente extinguiu-se o material para a produção de forças contrárias à 

taxidermia urbana. 

É nesse contexto da história do pensamento urbanístico que o arquiteto Jorge 

Wilheim dirige a elaboração do Plano Diretor Integrado de Goiânia. Entre 1968 e 

1969, por meio de uma empresa, a Serete Engenharia, Wilheim e sua equipe de 

colaboradores elaboram três propostas como possibilidades configuracionais futuras 

para Goiânia. Nesse período, Wilheim também estava empenhado em contribuir 

urbano brasileiro. Diferentemente de Jacobs, acreditava no urbanismo como 

atividade transformadora da realidade urbana.   
Por outro lado, assemelhando-se até certo ponto a Jacobs, Wilheim se 

opunha à urbanística baseada na quantificação e idealização da vida urbana. Por 

processos germinativos de transformação da realidade ao invés da imposição da 

forma estática. Então, quando apresentou três possibilidades de crescimento de 

Goiânia para o Prefeito Íris Rezende, estava certo de serem estratégias do caráter 

 

Conforme Wilheim, estratégias germinativas, tais como as do PDIG para as 

configurações futuras de Goiânia, não eram possíveis de serem concebidas pelos 

clássicos processos indução/dedução do urbanismo moderno. Haja vista que a 

metrópole mostrava-se como um ser mutante, não era possível continuar 

concebendo soluções urbanísticas desintegradas de processos. Para esse novo 

teoria (metodologia) põe em ação operações mentais espontâneas no urbanista, no 
231.  

                                                
231 Lefebvre (1999: 18-19) diz que as operações racionais clássicas indução e dedução serviam muito 
bem para as sociedades cujos espaços eram claramente discerníveis entre o rural e o urbano; a 
sociedade que se estendeu e englobou o espaços rurais tornando-os parte do mundo urbano 
operacionalizaram  uma mudança epistemológica. É interessante observar que Lefevbre não propõe 



 

 

 

Serete Engenharia, contratada pelo SERFHAU232, para atuarem em Goiânia por 

meio do convênio que mantinham com a Prefeitura. Dentre as três possibilidades 

germinativas elaboradas para o sentido do crescimento e configuração da cidade, ao 

final, elegeu-

 

 

Uma das prováveis características do Plano de Goiânia, o 

-se de 

um documento, um convênio em que se estabelecem os critérios 

gerais de localização e execução dos planos habitacionais, a cargo 

de todas as entidades envolvidas: COHAB, CAIXEGO, BNH, 

INOCOOP etc. Essa política geral, a qual se associaram livremente 

as cooperativas e outros organismos públicos e privados, objetivaria 

a implantação de conjuntos habitacionais (WILHEIM, 1969b: 271).  

 

Tal acordo geral entre diversas instituições públicas para definirem os critérios 

de localização e execução é que determinaria em qual sentido a cidade deveria 

crescer. O esquema germinativo estava proposto. Porém, a quantidade e a 

localização dos novos conjuntos habitacionais é que determinariam o sentido do 

crescimento da cidade.  

Conforme vimos anteriormente, desde 1967, ainda na administração de Hélio 

de Britto, a Prefeitura de Goiânia mantinha convênio com o BNH para a construção 

de casas populares em Goiânia. Como se vê na citação acima, Wilheim não 

somente valoriza tal convênio como considera os conjuntos habitacionais no PDIG 

 

                                                                                                                                                   
procedimentos e operações clássicas, a dedução e a indução, há a transdução (reflexão sobre o ojeto 
possível  
232 Os estudos sócio-economicos foram feitos pelo economista Milton Bacha. Faziam parte da equipe, 
além de Wilheim, os arquitetos Volker Link e Csaba Deak; o paisagista Waldemar Cordeiro e o 
designer Ruben Martins (WILHEIM, 1969b: 247). O SERFHAU, entidade autárquica criada em agosto 
de 1964 (Lei nº 4.380) pelo Governo Federal para articular juntamente com o Ministério de 
Planejamento e Interior o desenvolvimento regional orientava-
Conforme o documento Áreas metropolitanas e desenvolvimento integrado no Brasil (MINISTÉRIO 
DO INTERIOR; SERFHAU; SENAM, 1967: 7), o que preceitua o Decreto nº 59.917, por 

-se aquele que compreende em nível regional e municipal os 
aspectos econômico, social, físico e institucional, entrosando-se, ao mesmo tempo, com os vários 
tipos de planejamento. 



 

 

Quando foi cassado pelo governo dos militares, Iris Rezende estava no quarto 

ano do seu mandato de Prefeito, e havia investido três vezes mais em conjuntos 

habitacionais, desde o primeiro construído em 1966, denominado de Vila Redenção. 

Quando Wilheim chegou a Goiânia para elaborar o PDIG, era impossível deixar de 

perceber a força germinativa que já operava na indução da forma urbana da cidade. 

Até 1968, a Prefeitura de Goiânia já havia construído a segunda etapa do conjunto 

habitacional Vila Redenção e mais três novos conjuntos: Vila União, Vila Alvorada e 

Vila Canaã. 

Além disso, Rezende continuava investindo em símbolos que expressassem 

a continuidade do tempo e o despertar para uma identidade peculiar da cidade. No 

entanto, esta questão simbólica não foi levada em conta por Wilheim e a equipe da 

Serete. Além dos símbolos já comentados anteriormente, em 1968, Rezende 
233, e a Praça Universitária, 

localizando-se nessa Praça o Museu de Arte que deveria simbolizar o Centro 

Universitário234 (ver Figs. 68a e 68b). 

Contudo, a visão do arquiteto Jorge Wilheim quando dirigiu a elaboração do 

PDIG não incidiu sobre a produção de símbolos para Goiânia, e sim pelo que 

considerou ser uma característica predominantemente da cidade: os aspectos 

especulativos entre a carência de habitações e a expectativa de apropriação do 

cidadão por uma posição na sociedade urbana.  

No texto Goiânia: casa e terra como forças agentes, em que constam os 

principais textos do Relatório do PDIG, Wilheim diz que esse aspecto de carências e 

especulações da terra urbana tornou-se o caráter e a estratégia de implantação do 

1969b: 252). 

                                                
233 -se perfeitamente a espécie, alem de ser uma sugestiva 
alusão aos mutirões, hoje constituído um dos principais propulsores do trabalho comunitário em 

apud MEDEIROS, 1999: 67). 
234 A Revista O dirigente municipal (maio/junho  1968) publicou uma reportagem sobre o projeto do 

não tem o sentido tradicional de abrigo de obras de arte; foi idealizado para transformar-se em um 
símbolo do Centro Universitário, daí, a maior importância dada a sua concepção plástica; a 
preocupação dos arquitetos Heitor Ferreira de Souza, José Magalhães Junior e Massimo Fiochi foi a 
de criar um projeto de formas arquitetônicas bem simples, que ligasse visualmente os espaços 
externo e interno. O projeto paisagístico é de autoria do arquiteto Waldemar Cordeiro, que também foi 

 



 

 

Wilheim esta

arregimentar a estrutura que atuaria como força indutora de adensamento e 

germinativos e processos de transformação 

seria possível arregimentar uma ação estratégica de crescimento traduzido em 

sistemas e estruturas que transformariam a realidade urbana. 

De que modo Wilheim conseguiu apreender que os conjuntos habitacionais 

Goiânia: casa e 

terra como forças agentes, o Plano nunca decorre mecanicamente da somatória de 

dados. Ao contrário, os mesmos devem ser procurados a partir de uma primeira 

idéia (grifo do autor) sobre o que parece pertinente à cidade e ao plano em pauta. A 

pesquisa, por isso, não deveria ser o primeiro passo, a primeira tarefa metodológica; 

a pesquisa deve vir após um estudo preliminar que permita identificar,  

 

de forma globalizadora e superficial, qual o caráter a ser dado ao 

próprio plano. O caráter do plano traduz-se por um roteiro em que se 

distingue o que é substantivo do que é adjetivo para a estratégia 

desenvolvimentista da cidade em pauta. Desse roteiro tiram-se as 

indagações a serem aprofundadas pela pesquisa (WILHEIM, 1969a: 

99). 

 

A pesquisa realizada pela Serete para a elaboração do Plano levantou que, 

dos 65.813 domicílios, 30% era de invasões e construções clandestinas. Além disso, 

mostrou que os migrantes também eram portadores de doenças e estavam vivendo 

em promiscuidade nas invasões, contribuindo para a propagação de doenças. E 

ainda, a fraca estrutura empregatícia (em 1967, 70% da população recebia entre 0 e 

2 salários mínimos [idem: 249]) ocasionava déficit e baixo nível habitacional. 

O

imobiliárias acompanhava Goiânia, desde a fundação da cidade, proporcionando 

lucros por vezes de 1000% em 2 ou 3 anos (1969b: 249-250). 

Com isso, a meu ver, Wilheim estava mostrando que a proposta dos 

conjuntos habitacionais como germinações de crescimento não se reduziam ao fator 

simbólico que Íris Rezende vinha imprimindo em Goiânia desde 1966, pois, da 



 

 

maneira como apresenta os dados da pesquisa, dá a entender que os conjuntos não 

deveriam servir apenas para solucionar as questões mais emergenciais como as 

invasões, migrações ou propagações de doenças.  

Da mesma forma, a proposta dos conjuntos é apresentada descolada da 

nia já 

vinha realizando, ou na criação de bosques lineares (idem: 251; 271). 

Portanto, é possível perceber que Wilheim propunha os conjuntos como 

germinações urbanas, contudo, não como continuidade administrativa populista. 

Medeiros (1999: 69), diz que a liderança de Rezende sobre os mutirões não era 

tanto uma preocupação com a cidade em si, mas em viabilizar a hegemonia política 

por meio do populismo; uma capacidade articulatória com base no clientelismo e 

cooptação que fez com que o regime desconfiasse de seu estilo de liderança e 

anulasse os seus direitos políticos, fato ocorrido no dia 17 de outubro de 1969235.  

Quando foi cassado, Iris Rezende estava no quarto ano do mandato de 

Prefeito. Até então, já havia construído a segunda etapa do conjunto habitacional 

Vila Redenção e mais três novos conjuntos: Vila União, Vila Alvorada e Vila Canaã. 

Contudo, por mais bem sucedidos que fossem os mutirões e por maior que fosse o 

e mediador entre o rural e o urbano, as tensões geradas pelos inúmeros problemas 

urbanos que Goiânia tinha geravam muitos anseios por um futuro melhor.  

Desse modo, a elaboração do PDIG estava sendo inserida por Íris Rezende, 

no último ano de sua administração, como um terceiro demarcador de 

temporalidade, mais um nível simbólico, por assim dizer. Visto pelo ângulo do 

SERFHAU e do BNH, a construção dos conjuntos habitacionais era apenas uma 

estratégia para o cumprimento de suas metas no que se refere ao planejamento 

regional que vinha sendo praticado pelo Governo Federal. Porém, visto pelo ângulo 

                                                
235 Para Medeiros (1999), muito dessa hegemonia se deveu, talvez, pela combinação entre ausência 
da expressão das lutas populares imposta pelo regime militar e sua capacidade de articulação no 

local, argumentando através de fotos suas, junto a trabalhadores em mutirão, arquitetam uma relação 

copiosamente, gritou, vociferou contra os carrascos. Naquele dia, Goiânia parou, para protestar, com 
 



 

 

da administração de Íris Rezende, é possível concebê-lo como uma nova estratégia 

simbólica e demarcadora de temporalidade, desta feita a tratar do tempo futuro. 

Na capa do suplemento especial do jornal Cinco de março (09/09/1969), cujo 

título é GOIÂNIA: PLANO INTEGRADO AO ALCANCE DE TODOS, lê-se, ao lado da 

foto do prefeito assinando o convênio com SERFHAU, um trecho com os seguintes 

turo e no entender dos técnicos, o Plano 

 

Conforme Cox (1974: 138), uma descontinuidade consciente com a tradição 

não implica em traição ou abandono dela, já que é possível uma descontinuidade 

com a tradição com o pressuposto de que estão em vigor novas idéias e 

 

calculada explora o atrito entre o passado e o presente, para gerar novas 

potencialida  

Então, no ano em que teve o seu mandato de Prefeito cassado, Rezende 

seria a demarcação do futuro. No caso do PDIG, que Rezende não teve tempo de 

acompanhar o desenvolvimento, é provável que ganhasse um tom mais escatológico 

e crucial, já que, como diz Cox, uma justaposição entre passado, presente e futuro 

exige trabalho hábil e imaginativo; exige o firme domínio da tradição e uma reta 

afinação com a sensibilidade moderna mais a capacidade de justapor ambos de tal 

modo que se consiga introduzir uma nova percepção crítica (1974: 142). 

No entanto, Wilheim afirma, à página 253 de  Goiânia: casa e terra como 

forças agentes, que a realidade física de Goiânia era mal conhecida pela população. 

Isso ocorria em virtude da falta de organicidade da trama viária e de ligações entre 

bairros. Além disso, havia uma extrema dificuldade das pessoas com as 

nomenclaturas modernas, misturando numerações, letras e nomes de ruas, setores, 

nomes de bairros, que pareciam conflitantes e confusos em relação ao que estavam 

acostumadas. 

Com relação à dinâmica dos aspectos físicos que poderiam configurar 

estruturas e sistemas, estratégias físicas para a germinação do 

PDIG identificou os seguintes aspectos: o Meia-Ponte; a Estrada de Ferro; a Av. 

Anhanguera; a BR-153; a rua 83 (Jardim Goiás); as três estradas do Oeste (para 



 

 

Inhumas, Jataí e Guapó)236 e, finalmente, os conjuntos habitacionais (Vila 

Redenção, Vila União,Vila Iara e Bairro Feliz). 

Inter-relacionando esses sete elementos, Wilheim e a equipe Serete 

elaboraram as três estruturas germinativas para Goiânia (ver Fig. 67a e 67b). Todas 

as propostas configuram estruturas lineares. Isso remete às conclusões que Wilheim 

tivera estudando a história das cidades e observando a respeito da estrutura viária 

como elemento fundamental para a estruturação da forma urbana. Conforme mostra 

à página 69 de Urbanismo no subdesenvolvimento história 

mostra-nos que o traçado viário pode perdurar séculos e que alterações sociais 

violentas apenas refazem edifícios e recolocam funções, tendo permanecido elas 

historicamente, a importância das estradas foi determinante na configuração das 

formas urbanas; inclusive para as metrópoles, pois, à medida que estas cresceram, 

estenderam-se preferencialmente ao logo dos canais de penetração237.   

Essas observações o levaram a generalizar q

funções, tais como acesso a prédios, estacionamentos, tráfego lento, predominância 

de pedestres, o seu papel como elemento gerador e vetor de indução e ocupação do 

solo urbano já terá sido cumprido. Um segundo eixo viário precisará ser aberto; esse 

segundo eixo será então destinado exclusivamente ao tráfego de passagem, ou 

seja, à função de estrada. Para Wilheim, era essa dinâmica dos traçados viários que 

acabavam impondo a forma urbana. A tais eixos subsequentes, Wilheim denominou 

 

da estratégia germinativa, por estarem relacionadas inúmeros sistemas de vida. Os 

sistemas de vida, interagindo com tais estruturas, produzirão inúmeras dinâmicas 
                                                
236 -se pelo Vale do Rio Meia-Ponte e seus afluentes, os quais marcam 
uma série de fundos de vale paralelos, no sentido Norte-Sul. (...) O Meia-Ponte, agindo como 
barreira; a estrada de ferro, cujo pátio de manobra é hoje grande vazio urbano; a Av; Anhanguera, 
antiga estrada, hoje infra-estrutura exageradamente utilizada e não comportando o acumulo de 
atividades; a BR 153, rodovia de crescente movimento e que sendo ultrapassada pelo casario de 
Palmito e Vila Morais, pode vir a ter significativa e talvez perniciosa presença na cidade; a rua 83 
(Jardim Goiás) e eventual estrada na direção Senador Canedo, podem vir a ser Setor de ocupação 
do Sudoeste; as três estradas do Oeste (para Inhumas, Jataí e Guapo) importantes pelo movimento 

 
237 
urbanizações em cadeia. As vias de penetração ficaram sendo, no vasto vazio selvagem a ocupar  
os eixos de segurança, de referência, para a implantação de um sistema d
1966a: 42). 



 

 

urbanas: por exemplo, sistema de transportes, comunicação áudio-visual, paisagem 

urbana, etc. (Pág.. 97).  

É possível perceber a estrutura viária como elemento gerador e vetor de 

indução da forma urbana na obra de Wilheim desde a formulação do Plano Diretor 

de Angélica (MS), em 1954. Quando começou a fazer o Plano de Goiânia, em 1968, 

Wilheim já havia produzido, além do Plano de Angélica, cinco outros planos diretores 

e, em todos, é possível perceber a intenção em direcionar o crescimento da cidade, 

dar à cidade intencionalmente uma forma por meio de sua estruturação viária (ver 

Figs. 70, 71 e 72). 

Por observar que a vida de uma cidade constitui a sobreposição de inúmeros 

se autodenominar um crítico do urbanismo. Wilheim estava certo de que, mapeando 

as estruturas da cidade, e, consequentemente, formulando enfoques estratégicos 

para o crescimento urbano, como no caso do PDIG, tais estratégias atuariam sobre 

se obter com as concepções abstratas do urbanismo moderno, resultantes da 

racionalidade indutiva e dedutiva clássica. 

No livro Urbanismo no subdesenvolvimento, publicado no mesmo ano em que 

entregou o PDIG ao Prefeito Íris Rezende, Wilheim faz diversas considerações  que 

remetem às questões impostas ao urbanismo nos anos de 1960.  Chega mesmo a 

praticadas pelo urbanismo (Pág. 93). Porém, sobre a questão da monotonia, da 

repetição e 

se envolve com o que chama de falta de imaginação e superficialidade dos projetos 

do BNH238, porém considera os conjuntos habitacionais determinantes para a forma 

geral da cidade. 

Desse modo, apesar de em Urbanismo no subdesenvolvimento tecer 

inúmeras críticas ao urbanismo, dizendo ser inoperante por incompreender a 

natureza do fenômeno urbano (Pág. 90), Wilheim não teceu qualquer consideração 

                                                
238 
imaginação, da superficialidade de projetos e duma orientação do BNH que descuida de todos os 
aspectos que não digam respeito à  



 

 

sobre a possibilidade de os conjuntos habitacionais que estavam sendo construídos 

da forma urbana. 

Assim o fez, pois estava convencido de que, para o futuro das cidades, 

especialmente das grandes metrópoles, o essencial não é o tipo de moradia (prédio, 

casa, etc.) mas sim a distribuição desta em relação aos locais de emprego. 

Citando Hall (1966), diz Wilheim, à página 53 de Urbanismo no 

subdesenvolvimento, que, acima do tipo de moradia, está a relação que o sistema 

ecologia de empregos/ecologia de domicílios provoca na trama da cidade. Isso 

porque é dessa relação que se constitui o que considera ser a principal estruturação 

da forma da cidade: o transporte. E o transporte, por conseqüência, promove a 

trama estrutura/subsistemas como elementos germinativos da cidade. 

Contudo, Wilheim afirma que encontrou dificuldades em determinar as 

estruturas físicas como caráter germinativo para a futura forma da cidade. Conforme 

mostra à página 258 de Goiânia: casa e terra como forças agentes, de forma geral, o 

número de estruturas dominantes, sobretudo as viárias, era muito limitado. Essa 

limitação era devida ao caráter pouco urbano da vias existentes, já que as vias eram 

empoeiradas e pouco atraentes para maior adensamento. Esse estado de coisas só 

confirmava a Avenida Anhanguera como único eixo Leste-Oeste utilizável. Então, 

Wilheim chegou a duas conclusões em relação aos eixos viários: 1) criar eixos 

viários interligando o bloco Leste e o bloco Oeste de conjuntos habitacionais; 2) criar 

um eixo paralelo à Avenida Anhanguera, acoplado, repartindo as duas funções de 

via de travessia e de eixo linear comercial (ver Figs. 73 e 74). 

Outras possibilidades de crescimento foram apontadas: em direção a 

Senador Canêdo, a ligação do setor Sul à BR 153, atravessando o Jardim Goiás; a 

BR 153, as margens da qual se transformará em ligação Norte/Sul dos bairros 

recentes, sendo necessárias duplicações de vias e construções de obras de arte; as 

vias de fundo de vale (propostas originárias do Plano Saia) também seriam fortes 

geratrizes de ligação Norte/Sul239; e ainda, as ligações rodoviária intermunicipais, 

especialmente as GO-3 e GO-4, indicando outros vetores de crescimento da cidade. 

                                                
239 -se em boa parte do sítio urbano, uma sucessão alternada de vias de espigão e de córregos, 
todos no sentido Norte-Sul; dessa posição e das funções específicas resulta a potencialidade dessa 
estrutura de caráter recreativo (e de seu espaço verde); a essa potencialidade alia-se o fato de essas 
estruturas pertencerem ao município (no que pese o fato de o Estado não ter ainda realizado o 

 261). 



 

 

(WILHEIM, 1969b: 263-

 dispersa ocupação do lado Leste da BR 153; a 

ocupação do altiplano Sul, com baixa densidade, perpassando o casario para o 

município de Aparecida de Goiânia. Então, as estradas GO-4 e GO-3 serviriam de 

ponta de lança para um funil de ocupação, alargando-se na direção de Trindade e 

Inhumas. A ocupação Sudoeste seria estimulada pela estrada de ligação a Rio 

Verde; ao Norte, os bairros seriam desordenados e desvalorizados e, no Centro, a 

confusão espacial da coexistência de casas e edifícios, resultaria em pouca clareza 

sobre a função desses setores residenciais e valorizados (ver Fig. 75). 

Wilheim (1969b: 260) registra em uma foto o crescimento a Leste da BR 153 

e a ligação do Setor Sul à BR 153, atravessando o Jardim Goiás. Nessa foto, é 

possível observar também a dispersão dos bairros de Goiânia e a concentração da 

 

Às páginas 271 e 272 de Goiânia: casa e terra como forças agentes, Wilheim 

mostra que o teor rural da cultura de Goiânia, evidenciado, sobretudo na mobilização 

do trabalho coletivo, voluntário e de ajuda mútua dos mutirões, deveria ser 

aproveitado para a criação de eventuais bosques lineares. A criação de tais bosques 

lineares objetivaria descontinuar e desencorajar o crescimento da cidade em 

direções indesejadas, como ao Norte, no vale do Anicuns e Meia Ponte e ao Sul, 

para o município de Aparecida de Goiânia. 

Ao que parece, Wilheim estava propondo uma utilitarização do mutirão. Por 

seu teor de ligação rural e com a terra, os mutirões deveriam ser aproveitados ainda 

na solução dos mais diversos problemas paisagísticos, tais como a transformação 

dos fundos de vales em bosques-viveiro, isso com função mais paisagística do que 

econômica. Denota-se, então, uma divergência ou limitação cultural por parte do 

planejador em compreender as peculiaridades do mutirão em Goiânia, bem como as 

suas imbricações híbridas em promover por meio de ações coletivas, urbanidade. 

A aprovação do PDIG se deu com a Lei nº 4.523 (31/12/1971), durante a 

administração do Prefeito Manoel dos Reis (1970-1974). Concomitantemente, Leis 

nº 4.525 (31/12/1971) delimitava-se as áreas de expansão urbanas e nº 4.527 



 

 

(31/12/1971) exigia-se a infra-estrutura para a aprovação de novos loteamentos240. 

Com isso, na opinião de Rassi (1985: 151), Aparecida de Goiânia sofreu acentuada 

influência de Goiânia, pois, assim como Trindade, Goianira e Aragoiânia, a sua área 

limítrofe passou a ser loteada, gerando inúmeros novos loteamentos sem qualquer 

integração.  

Porém, a conurbação com Aparecida de Goiânia, bem como com outros 

municípios limítrofes a Goiânia, se deu também devido à somatória de outros 

fatores, os quais eram completamente opostos ao que havia proposto Jorge 

Wilheim. Conforme visto acima, Wilheim se referiu à conurbação como indesejada, 

devendo ser descontinuada com bosques lineares.  

Porém, além do efeito gerado pela limitação imposta pela legislação para a 

criação de novos loteamentos, o Governo do Estado voltará a intervir no espaço 

urbano de Goiânia de modo indelével. Isto se constituirá em uma marca definitiva 

sobretudo ao Sul da cidade, mas também ocorrerá ao Norte.  Essa intervenção da 

cidade ao Sul pode ser representada pela inauguração do Centro Administrativo em 

1973, já que este tem a sua frente voltada para o sentido oposto à direção imprimida 

ao projeto original de Atílio Correia Lima. 

Durante a gestão de Otávio Lage (1968/1970), o prédio do Centro 

Administrativo alcançou, finalmente, o décimo terceiro pavimento. Porém, esse 

edifício, que, como vimos anteriormente teve a sua construção iniciada em 1961, só 

foi inaugurado em 1973, no Governo de Leonino Caiado (ver Figs. 77a e 77b). As 

edições de outubro e dezembro da revista Leia Agora mostram como se processava 

o crescimento urbano de Goiânia no início dos anos de 1970, especialmente no 

aspecto da verticalização da cidade (ver Figs. 78). 

Entre 1970 e 1980, enquanto a municipalidade preparava o seu corpo local de 

planejadores241, houve um retorno da presença do Governo do Estado nas 

configurações urbanas de Goiânia. Porém, o Governo Federal se fez muito presente 

ao financiar projetos urbanos como o de transportes da EBTU242 e o projeto CURA, 

                                                
240 Entre 1963 e 1971, foram aprovados 30 novos loteamentos que se somaram aos 163 aprovados 
durante a década de 50. 
241 A organização de um corpo local de planejadores foi uma das diretrizes do PDIG. À página 275 de 
Urbanismo no subdesenvolvimento, Wil
entregue; adquiriram nele especial relevo: a criação da Superintendência do Planejamento (a 
SUPERPLAN passou a utilizar a logomarca criada pelo designer Ruben Martins, utilizada inicialmente 
para identificar o PDIG   
242 Projeto Setorial do Governo Federal na área de transportes, elaborado pelo arquiteto Jaime Lerner 
em 1974. 



 

 

pois a cidade em metropolização243 acelerada exigia projetos setoriais, ordenando o 

seu espaço intraurbano244.  

No final da década de 60, o arquiteto e urbanista Jorge Wilheim deixou um 

legado de ordenação urbana que servirá para toda a posteridade da cidade. Os 

últimos anos do mandato de Rezende foram marcados por outra sorte de 

instauração do tempo. Os primeiros anos da década 1970, então, passaram a 

anunciar as preparações para um novo concerto. Novos personagens escreverão a 

história da cidade. Novas nuances surgirão. E, inevitavelmente, desse período em 

diante, se constatará a necessidade de planejamento e projetos para a cidade, mas, 

também, será reescrita a sua história. Desse período em diante, aqueles que 

desejaram a metrópole dos sonhos despertarão, também, para a cidade do passado. 

 

 

 
 
 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                
243 O livro Goiânia Global, de autoria de Oscar Sabino Junior, publicado em 1980, busca mostrar o 
processo de metropolização de Goiânia desde as suas origens. Dentre inúmeras imagens que 
ilustram esse processo, culmina mostrando a imagem do Centro com seus edifícios como símbolo 

ver Figura 80  na legenda, o autor identifica a  imagem do centro verticalizado 
. Além disso, o mapa de Goiânia (ver Figura 81) aparece identificando a mancha 

urbana, todos os municípios vizinhos e as vias de interligação entre eles e o resto do Brasil, o que 
também é uma  
244 O Projeto cura foi um plano Setorial do Governo Federal de intervenção em bairros degradados, 
implantado em 1974  ver ilustração no Anexo 3. A partir de 1973 o Governo Federal instituiu no 
Brasil 
Constitucional n° 1, de 1969 (GOUVÊA, 2005:14). A cidade de Goiânia não estava incluída nessa 
rede oficial, o que só veio a ocorrer na década de 90. Entretanto, os governantes e planejadores 
Locais a viam como uma metrópole. Em 1979 foi criado o INDUR (uma autarquia estadual), que, 
juntamente com equipe de planejamento da Prefeitura Municipal, elaborou diversos estudos sobre o 
processo de metropolização de Goiânia (ver ilustração no Anexo 4). Em 1984 foi criado o AGLUG, 
que reunia Prefeitos e planejadores de Goiânia e de seus vizinhos limítrofes, com a finalidade de 
planejar ações publicas comuns, sob a liderança do Governo do Estado (ver ilustrações no Anexo 5). 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 3 

FIGURAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 45 
 
Hélio de Britto explica e descreve o projeto do Cemitério Parque de Goiânia no Canal 7 de 

Goiânia.  

 
 

 
                                                                                       Fonte: BRITTO, 1966: 242. 

 

Ruínas do Mercado Central e Umuarama Hotel.                                            Fonte: Google Maps 

  
Fonte: Diário do Oeste  
 

1 

2 

1  Ruínas do Mercado 
Central; 
2  Umuarama Hotel 
(Edifícios de múltiplos 
pavimentos em construção). 



 

 

Figura 46 
 
Hélio de Britto no Congresso dos Prefeitos das Capitais realizado em Belo Horizonte em 

1961. Ao meio, Reunião dos Prefeitos das Capitais, realizado no Rio de Janeiro em 1961.  

Em seguida, série de conferências dos Prefeitos das Capitais, realizada na Câmara Federal 

(1963) e no Senado Federal (1964).  

 

 

 

 
Fonte: BRITTO, 1966: 56; 58; 61. 
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Figura 48 

Localização das áreas citadas.  

 

 

 
Fonte: Google Maps. 

 
 
 
 
 
Figura 49 

Planta da Praça Cívica e perspectiva do Palácio Municipal.   

 

 
 

   
Fonte: Álbum de Goiaz, 1939; TELES, 1992: 81. 

 

 

 

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 

ÁREA PUBLICA ONDE FORAM 
LANÇADAS AS BASES DO PALÁCIO 
MUNICIPAL 



 

 

Figura 50 

 

nos dias atuais.                                                                                                                                      
                                                                                                             Fonte: Acervo do autor 

                 
Fonte: Diário do Oeste  22/01/1961 (Arquivo Histórico Estadual)    
 
 

                   
 Fonte: Google Maps                                                                       Fonte: Acervo do autor 

 
 

 
 

1 

2 
4 

3 

1  Mercado Central; 
2  Prefeitura Municipal; 
3   
4  Café Central. 
 



 

 

Figura 51 
 
À esquerda, recorte do jornal Diário do Oeste (03/02/1961) destacando o processo de 

verticalização de Goiânia e o surgimento de edifícios modernistas. À direita, foto de maquete 

(Banco Hipotecário) publicada na edição de 28 de fevereiro de 1963. 

 

                      
   Fonte: Diário do Oeste (03/02/191) (Arquivo Histórico Estadual). 
 
 
Figura 52 

 

Nota do jornal Diário de Goiás do dia 14 de julho de 1964, sobre a verticalização de Goiânia. 
 

 
Fonte: Diário de Goiás (Arquivo Histórico Estadual)  

 



 

 

Figura 53 
 
Lançamento da pedra fundamental do edifício do BEG (9/09/1959). Na foto à esquerda, ao 

centro, a maquete do edifício, o Prefeito Jaime Câmara e o Governador José Feliciano. Na 

foto à direita, observa-se à esquerda a bate-estaca e ao fundo a Avenida Goiás e um trecho 

da Praça do Bandeirante.  

Abaixo à esquerda, o prédio em construção (1962); à direita, um grupo de funcionários 

sobre a laje do edifício em construção. 

 

 
 

    
Fonte: AQUINO, 1994: 26.  

 
 

    
Fonte: AQUINO, 1994: 27.  



 

 

Figura 54 
 
 Inauguração do edifício do BEG  1964 (próximo ao padre estão Mauro Borges, Hélio de 

Brito e Pedro Ludovico). Abaixo, imagens atuais do edifício (atualmente pertence ao Banco 

Itaú).  

 

 
Fonte: AQUINO, 1994: 30; 33; 34 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 



 

 

Figura 55 

 

Edificação ao fundo do Palácio das Esmeraldas, frente para o Setor Sul. Na primeira 

imagem, ano de 1961; abaixo, ano de 1964.   

 

 
                 Fontes: SEPLAN  

 

 
                Diário de Goiás (14/06/1964) (Arquivo Histórico Estadual)  
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Figura 57 

 

Indústria de artefatos de cimento e concreto armando da Prefeitura de Goiânia.  

    
Fonte: BRITTO, 1966: 197-198. 

 

 

Figura 58 

 

Remoção de invasões e urbanização da Praça Boaventura.  

        

       
Fonte: BRITTO, 1966: 181; 182; 183; 258. 

 
 
 



 

 

Figura 59 

 

Helio de Britto recepcionando o Marechal Emilio Ribas Junior (Governador de Goiás entre 

janeiro de 1965 e janeiro de 196

 

 

     

 

 
Fonte: BRITTO, 1966: 276. 

 

 

 

     
Fonte: BRITTO, 1966: 271;264. 



 

 

Figura 60 
 

Prefeito Iris lidera mutirão.  
 
 
 

 
                     Fonte: GOIÂNIA, 1966: 5 (Museu Zoroastro Artiaga) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 61 
 
Capa e páginas do Livro Goiânia em Ritmo de Mutirão.  

      
                     Fonte: GOIÂNIA, 1966: 17; 24; 19. (Museu Zoroastro Artiaga) 

 

 

               
 

ESTÁTUA  DO ANHANGUERA 



 

 

Figura 62 
 

Localização no projeto de Atílio Correia Lima da destinação ao monumento em homenagem 

ao Bandeirante no marco zero da Praça cívica; Obelisco que foi construído no lugar 

destinado ao monumento ao Bandeirante.  

 

       
Fonte: Manso (2001)                                                                  Britto (1966: 104). 

 

 
Figura 63 

 

Placa do Rotary Clube em homenagem ao monumento à Goiânia.  

 

 
Fonte: acervo do autor 

 



 

 

 
 
Figura 64a 

Monumento à Goiânia simbolizando a cidade em processo de verticalização. Imagens da 

cidade em processo de verticalização em 1963. 

 

        
Fonte: Acervo do autor                          Fonte: Goiás (1963b: capa) 

 

   
          Fonte: Acervo do autor                                                      Fonte: Goiás (1963b: 7) 

 

    
         Fonte: Acervo do autor                                                        Fonte: Goiás (1963b: 8). 



 

 

Figura 64b 

Imagens de Goiânia  - ênfase na verticalização no livro Guia Turístico de Goiás e no Plano 

de Governo de Otavio Lage (1968/1970).  

 

 
Fonte: Goiás (1968: 3; 7); Capa do Plano de Governo de Otávio Lage Goiás (1968: capa). 

     



 

 

Figura 64c 

Cidade em Processo de Verticalização, 1969. 

 

 
                                                                                           Fonte: PIMENTA NETTO, 1969  

 
Figura 65 

Palácio das Campinas atualmente.  

 

      

 
                                                                                                       Fonte: Acervo do autor. 



 

 

Figura 66 

Placa de identificação da construção do conjunto habitacional Vila Redenção. 

 

 

 
Fonte: Goiânia (1966: 13; 15). 

 



 

 

Figura 67a 

Propostas alternativas para o desenvolvimento urbanístico de Goiânia  

 
Fonte: Wilheim, 1969b: 267. 

  
 

Fonte: Wilheim, 1969b: 266. 

 
 

 

 

 



 

 

Figura 67b 

 

 

 
Fonte: Wilheim, 1969b: 268. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Figura 68a 

 

Maquete do Museu de Arte.  

 
Fonte: Revista O dirigente municipal, mai/jun. 1968. 

 
Figura 68b 

 

Maquete do Museu de Arte inserida na Praça Universitária.  

 

 
Fonte: Revista O dirigente municipal, mai/jun. 1968. 

 

 



 

 

Figura 69 

 

Suplemento especial do jornal Cinco de março.  

 

 

 

 
Fonte: Arquivo Janssen / Museu Antropológico. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Figura 70 

 de Jorge Wilheim.   

 

 

           
                                 Fonte: WILHEIM, 1969: 107. 

 
Figura 71 

Plano Diretor de Angélica.  
Fonte: http://www.jorgewilheim.com.br/ 

 

     



 

 

Figura 72 

1  PD Paulínea; 2  PD Indaiatuba; 3  - PD Natal; 4  PD Osasco; 5a e 5B  PD Curitiba.  
Fonte: WILHEIM, 1969: 289; 313; 215; 175; 139. 

 

 1   2    

3            4 
 

   5a 5b



 

 

Figura 73 

 

Estudo sobre os conjuntos habitacionais como geratrizes da forma urbana de Goiânia.  
Fonte: WILHEIM, 1969: 260. 

 

 

 
 

Figura 74 

Sugestão da avenida Anhanguera como eixo leste-oeste. 

Fonte: Wilheim (1966: 258). 
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Figura 75 

Estruturas de Goiânia e possibilidade de entumescimento disforme da cidade. 

 

 
 

 
 
 

Fonte: WIILHEIM, 1969: 264. 

 
 
Figura 76 

Indicação da verticalização no centro da cidade e ligação do setor sul à BR-153. 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Wilheim, 1969: 260 
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Figura 77a 

Construção do prédio do Centro Administrativo. Anos: 1 (1962); 2 (1963); 3 (1964); 4 (1965). 

 

    1      2 
    Fonte: Seplam.                                                        Fonte: Seplam. 

3 
    Fonte: Seplam. 

 

4 
    Fonte: Seplam. 



 

 

Figura 77b 

Construção do prédio do Centro Administrativo. 5 (1966); 6 (1967); 7 (1968); 8 (1972); 9 

(atualmente). 

5  6 
       Fonte: Britto (1966).                                                Fonte: Seplam. 
 

       7 
      Fonte: GOIÁS (1968). 
 

8  9 
   Fonte: revista Leia Agora (Out/72).          Fonte: acervo do autor. 



 

 

Figura 78 
Verticalização do centro de Goiânia.   

 

 

  
Rua 3, foto no nível do pedestre.                   Centro, foto aérea. 
 
 
 
Fonte: Revista Leia Agora (Out/1972) (Arquivo Casa de Altamiro de Moura Pacheco). 

 
Centro visto da Praça Botafogo. Trecho entre a Avenida Anhaguera e Avenida Paranaíba; 
verticalização na Avenida Goiás ao fundo. 

 
 
 



 

 

Figura 79 
Logomarca criada pelo designer gráfico Ruben Martins, para identificar o PDIG. 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Wilheim, 1969: 247 
 
 

 
Figura 80 
Edifícios de múltiplos pavimentos como símbolo da metropolização de Goiânia.  
 
 
 

 
 
Fonte: SABINO JUNIOR, 1980: 239. 
 
 



 

 

Figura 81 
 
Mapa de Goiânia em 1980, identificando  a mancha urbana (inclusive a conurbação com 
Aparecida de Goiânia, ao Sul)  , as vias de ligações e os municípios vizinhos. 
 
 
 

 
    
  Fonte: SABINO JUNIOR, 1980: 238 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Neste trabalho, discorreu-se sobre a história de Goiânia entre 1933 e 1973. 

Discutiu-se, inicialmente, a incorporação do processo de urbanização em relação a 

concepções urbanísticas e em relação à atuação de personagens e instituições 

decisivas na configuração da fisionomia da cidade. Tais questões foram analisadas 

considerando os processos dos quais resultaram as formas conceituais e espaciais 

fundantes da metrópole sonhada por Pedro Ludovico. Tais análises foram 

empreendidas, primeiramente, em três relatórios de Pedro Ludovico a Getúlio 

Vargas. Nesses relatórios, registra-se a transformação e a consolidação do 

pensamento de Pedro Ludovico a respeito da instrumentalidade do urbanismo como 

ferramenta que possibilitou abstrair e concretizar a idéia da metrópole como eixo 

livro de memórias, que a corporificação da metrópole resultou na mútua influência 

entre sonhos e conceitos, além da necessidade do autor desses documentos de se 

ver incorporado politicamente no concerto da Nação e da Civilização. O urbanismo 

surgiu como meio para a concretização de tais fins. 

 Desse modo, surgindo do sonho em direção ao conceito, a construção da 

Goiânia Metrópole resultou de pensamentos concatenados revelando não mais o 

exclusivo desejo inquietante de mudança, mas o desenvolvimento do plano de 

constituição e instituição da instituição mor, o Estado. O urbanismo e a urbanização 

foram instrumentalizações, no passado, para a configuração desse plano. No 

presente, constituem-se como elementos que nos possibilitam narrativa e 

consciência histórica. Discutindo, descrevendo e comparando aspectos e detalhes 

do urbanismo, bem como do processo de urbanização, foi possível reconstruir a 

relação dinâmica da qual resultou grande parte da fisionomia da metrópole. 

 Importou perceber, neste processo, que na escala de adesão do urbanismo e 

da engenharia como atividade principal na construção da cidade, esteve embutido 

um sentido mais amplo, tanto pela identificação com um cientificismo difuso quanto, 

num sentido mais 

capazes de formular idéias. Isso ocorreu com Pedro Ludovico, pois, a partir do 

também, maior legitimidade para atuar politicamente no concerto da nação. O 

mesmo ocorreu com os engenheiros e arquitetos que atuaram inicialmente na 



 

 

construção da cidade e no plano urbanístico  os quais passaram posteriormente a 

inserir-se no contexto nacional mais amplo. 

 Os Relatórios de Pedro Ludovico a Getúlio Vargas também oficializaram a 

passagem do pensamento bricoleur para o conceitual; os sonhos se transmutaram 

 o livro Como nasceu Goiânia, de Ofélia 

Monteiro, por outro lado, apresenta inúmeras minúcias descritas e narradas sobre o 

cotidiano da cidade em construção de modo formalmente diverso à linearidade de 

percurso de Ludovico. Desse modo, vimos que a escrita de Monteiro possibilita 

múltiplos percursos de leituras, na medida em que grande quantidade de detalhes 

vem à tona juntamente com o que considera o acontecimento principal, a mudança 

da capital. Pudemos entender isto como a reinstauração da dimensão da bricolagem 

compor a sua obra.  

 Por outro lado, vimos também que Como nasceu Goiânia mimetiza, no 

do processo de urbanização decorrente da implantação do urbanismo levado a cabo 

também procurou dar veracidade às narrativas e descrições do processo da 

mudança da capital. Por isso, ela recorreu a inúmeras impressões de velocidade, 

dinamismos, realizações e acontecimentos, impressos nas próprias 

descontinuidades de textos e imagens que compõem a obra. Em tudo isso, contudo, 

como nos Relatórios de Pedro Ludovico, a grande ênfase recai sobre o Estado como 

articulador e organizador da implantação da cidade e da matriz geradora da 

narrativa de sua história: a dinâmica urbanismo/urbanização. 

 Contudo, no decorrer do processo de urbanização, a figura centralizante do 

Estado não deu primazia ao urbanismo. Um hiato urbanístico foi se formando com o 

passar do tempo e uma forma urbana dispersa foi conformando a fisionomia da 

cidade nova de fronteira. A precariedade do urbanismo e do corpo de urbanistas 

dos personagens que levaram a efeito o fluxo de urbanização que, desse modo, foi 

se impondo sobre os conceitos iniciais da urbanística e gerando uma configuração 

dispersa e esgarçada.  



 

 

 Sem uma justificativa que pudesse inverter o processo de compulsão à 

repetição desse vazio de sentidos que se formavam nos desvãos entre urbanismo e 

urbanização, por quase duas décadas, no espaço intraurbano os vazios 

sobrepuseram-se aos cheios.  Lotes vagos, loteamentos dispersos e distantes. Os 

olhares dispersavam-se ao longe da campina que se desfazia. Longas distâncias a 

serem percorridas. No plano da prancheta, novos mapas a cada ano resultaram de 

intensos fluxos de urbanização.  

 A terra foi perfurada e o espaço retalhado sob poderosas justificativas e 

concepções, tais como as do Governador Jerônimo Coimbra Bueno (O sonhador), 

do médico e político José Peixoto da Silveira (O escafandrista) ou, ainda, do 

Governador José Ludovico de Almeida (O interessado). Em plena década de 50, em 

meio ao turbilhão da urbanização, o engenheiro-migrante Ewald Janssen (O 

sobretudo, um sistema de tráfego funcional. Entretanto, como na voz de um 

autêntico outsider, os seus argumentos não conseguiram arregimentar o estofo que 

se precisava ter para que o urbanismo pudesse conduzir a orquestração da 

urbanização.  

 Por outro lado, a intensa urbanização serviu como instrumentalização para 

substancializar os discursos e ações dos personagens que propriamente a 

conduziram. Se houve um círculo vicioso que se desenhou, na linha do tempo, e 

incrustou na fisionomia da cidade um longo hiato urbanístico, houve, também, uma 

apropriação desse processo expressa como ação triunfalista, caso de 

exemplaridade para a urbanização da região e até ícone de ação maquinal.  

 Na precariedade da urbanística, proliferaram os personagens para os quais 

parar a repetição da urbanização não se configurava como desafio. Ao contrário, 

essa força da urbanização, que também os fortalecia, os motivava ainda mais em 

manterem o ciclo dessa repetição, até porque essa foi a fórmula encontrada para 

período, nos limiares e nos meandros de uma cidade nova de fronteira. 

  dos significados da 

cons

conhecimento histórico, no presente. Antes mesmo disso, ainda no escopo daquele 

tempo passado, os novos personagens que, a partir de 1960 colocaram a Prefeitura 



 

 

de Goiânia no foco principal da cena tiveram um interesse prático no vazio de 

sentidos da ausência urbanística.  

 Sobretudo os Prefeitos Hélio de Britto e Íris Rezende passaram a elaborar 

situações precisas que foram gerando sensos de continuidade na cidade. Hélio de 

Britto iniciou a ruptura com o estado de coisas que faziam com que a Prefeitura de 

Goiânia fosse apenas um adendo no corpus institucional do Estado, procurando 

inserir a municipalidade no trato das questões urbanas. Íris Rezende deu 

continuidade a esse processo. Esses novos personagens foram rejuntando, 

sobretudo no âmbito do simbólico, a cidade que esteve por longos anos dispersa em 

seus próprios termos. E, assim, constituindo e reconstituindo representações da 

cidade em seus próprios termos, foram realizando a tarefa de estabilizar posições e 

identidades que preparara  

 

critérios de sentido e normas significativas que pudessem formular uma resposta 

histórica ao acontecimento da urbanização que explica a mudança na intensidade de 

instrumentalização do urbanismo. Se na prática a urbanização mudou o urbanismo, 

este foi se tornando cada vez mais subjetivo e raro.  

 Conseqüentemente, estudar as mudanças e as permanências na relação 

entre urbanismo e urbanização exigiu uma objetividade cientifica gerada a partir das 

próprias carências de sentido que se formaram na tensão. Isso ocorreu na medida 

em que as subjetividades da raridade urbanística passaram pelo crivo da regulação 

metódica e, a partir disso, na medida em que foram interpretadas e apresentadas 

se completa no modo como se forma o conhecimento histórico. 

 Um , 

no turbilhão da urbanização, a compulsão para a circularidade foi finalmente rompida 

pelos sujeitos da história que passaram a pensar a cidade em seus próprios termos. 

Com isso, pretendo sustentar que Jorge Wilheim pôs termos ao longo hiato de 

urbanismo, e que a história do pensamento urbanístico, é, em Goiânia, até fins dos 

anos de 1960, caracterizada por grandes hiatos. 
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ANEXO 1  Manifesto da Cruzada Rumo ao Oeste. Fonte: Bueno (1961). 

 



 

 

  



 

 

 ANEXO  
2   Diploma de Ewald Janssen. Fonte: Acervo da família Janssen. 

 
 



 

 

 

   



ANEXO 3 -  Contracapa de estudo elaborado pelo corpo de planejadores da Prefeitura de 
Goiânia, para a implantação de Plano Setorial do Governo Federal, no ano de 1974. 
Fonte: SEPLAM. 
 
 
 

  
 
 



 

 

ANEXO 4- Ilustração de estudos sobre a expansão urbana de Goiânia, elaborados pelo 
INDUR em parceria com a Prefeitura de Goiânia, entre 1979 e 1985. Fonte: SEPLAM.            
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