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As lembranças do mundo exterior nunca hão de ter 
a mesma tonalidade das lembranças da casa. 
Evocando as lembranças da casa, adicionamos 
valores de sonho. Nunca somos verdadeiros 
historiadores; somos sempre um pouco poetas, e 
nossa emoção talvez expresse mais que a poesia 
perdida. 

Gaston Bachelard 
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A deterioração dos bens patrimoniais é uma realidade 
preocupante e, embora crescente, ainda pouco discutida. 
Estamos perdendo parte de nossa memória por falta de 
iniciativas que valorizem o patrimônio cultural. Mas o que 
pode ser feito em prol de sua preservação? Hoje possuímos 
leis específicas destinadas a garantir a salvaguarda do pat-
rimônio brasileiro, porém, ela não é suficiente; isso porque a 
preservação não é apenas uma questão do poder público, 
mas principalmente de envolvimento social. Dada a 
importância da relação que a sociedade estabelece com 
esse patrimônio, o presente trabalho tem como objetivo 
aprofundar no estudo do acervo composto pelas residências 
ainda existentes no Setor Central de Goiânia. Logo, foram 
eleitas quatro residências para discussão, com ênfase em 
buscar decifrar como as pessoas interagem com esses bens. 
A pesquisa foi realizada por meio de análise arquitetônicas, 
urbanísticas e, principalmente, a partir de entrevistas como os 
proprietários destes imóveis. É essencial compreender quais 
seus valores que vão além daqueles históricos e arquitetônic-
os apontados por estudiosos, mas também os valores atribuí-
dos por seus moradores e como eles influenciam em seu pro-
cesso de preservação. 

Palavras-chave: Cidade; Memória; Patrimônio goianiense; 
Educação Patrimonial; Preservação; Residências Históricas.

RESUMO



The deterioration of Heritage Assets is concerning. The lack of 
initiatives that pursuit its appreciation and preservation causes 
its loss. Our assets are part of our identity. They tell a story from 
the past and they are our form of communication with the 
future generations. What can be done for its preservation? In 
Brazil, a legislation specific to preserve Brazilian heritage assets 
is not enough. The preservation is not only a matter of the Bra-
zilian Public Power, there needs to be social involvement. 
Given the importance of the relationship between society 
and the Heritage Assets, this dissertation will study some of the 
remaining historical residences in the Central Region of 
Goiânia, Brazil. Four of the residential buildings were selected 
and studied to better understand how people interact with 
these assets. The research includes architectural and urban 
analysis and importantly interviews with the owners. It was 
necessary to understand the value of these assets that go 
beyond the historical and architectural pointed by scholars. 
The owners add to the Assets and will affect its preservation 
process.

Palavras-chave: City; Memory; Goianiense patrimony; Patri-
monial Education; Preservation; Historical Residences.
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FIGURA 1: Residência  Neocolonail localizada na Avenida Tocantins, Setor Central.
Foto: Renata Lima Barros, 2017.
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Introdução 

 

O presente estudo busca uma reflexão sobre o patrimônio e sua preservação, com ênfase 

em compreender o motivo pelo qual as pessoas os preservam. O objeto deste estudo são as 

residências históricas do Setor Central de Goiânia, edificadas nas primeiras décadas de 

existência da capital.  

Nos últimos anos, percebe-se uma ampliação nas ações voltadas para a preservação do 

patrimônio cultural. Porém, de maneira geral, as políticas de salvaguarda se pautam em valores 

científicos, atribuídos por pesquisadores e órgãos de proteção do Estado. Edifícios e 

monumentos são patrimonializados baseando-se em discursos arquitetônicos e historiográficos. 

Não há de se duvidar sobre a veracidade e qualidade técnica de tais estudos, mas a atividade de 

conservação também deve ser um produto da sociedade, gerado por uma vontade social.  

O que leva um cidadão a preservar ou não um edifício histórico? O Brasil possui 

legislação específica destinada a garantir a imutabilidade de um bem chancelado pelo governo, 

porém a questão levantada é que a preservação não é apenas uma questão de leis, normas e 

obrigações, mas essencialmente de força social, afinal, assim como o dito por Riegl (1984, 

p.43): “Não é sua destinação original que confere à essas obras a significação de monumentos; 

somos nós, sujeitos modernos, que à atribuímos”. 

 Tal reflexão não é inquietação recente. Anteriormente, ainda na graduação, tive a 

oportunidade de realizar um intercâmbio acadêmico, morando e estudando durante um ano na 

cidade de Florença, na Itália. Ao andar pela cidade, é possível perceber a importância que a arte 

exerce na mesma, seus moradores valorizam os monumentos artísticos, desde uma ponte no 

final da cidade, até a ilustre “Ponte Vecchia”. Isto ocorre não somente porque eles sabem que 

a cidade é conhecida mundialmente por importância histórica e arquitetônica, mas 

principalmente porque os indivíduos valorizam a cidade como um bem próprio, algo que 

pertence a suas memórias individuais. 

É infundado comparar o acervo histórico da cidade de Florença com uma cidade como 

Goiânia, considerando-se a diferença de quase 2000 anos de existência. Todavia, nossa cidade, 

apesar de jovem, também possui sua importância, bem como seu patrimônio cultural.  
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Porém, infelizmente, é perceptível a falta de pertencimento e cidadania, de 

valorização do povo. Goianos e goianienses vão para a Europa em busca de História e se 

esquecem de valorizar o patrimônio cultural que temos. Somente após compreender que todos 

os bens patrimoniais possuem seu devido valor, desde uma ponte no fim da cidade até um 

monumento conhecido, que compreendi a importância da conservação de nosso patrimônio. 

Ainda que recente: “Cidade do futuro, Goiânia precisa aprender a ser, também, uma cidade que 

respeita seu passado. Sabendo reconhecer, valorizar e preservar suas riquezas que esse passado 

produziu” (MELLO, 1996, p. 217). 

Essa inquietação levou-me a buscar e conhecer mais sobre patrimônio e história de 

minha cidade e, assim, iniciar meus estudos de iniciação científica voltados para a área de 

história. Sob a coordenação da professora dr.ª Adriana Mara Vaz de Oliveira, realizei o trabalho 

intitulado: “Percursos do Morar: residências do Setor Central”. A pesquisa tinha como foco 

realizar um estudo do Setor Central e narrar um percurso histórico do bairro sob a perspectiva 

das residências. Neste momento, iniciei meu contato com as residências do Setor Central.  

Após a graduação, no ano de 2016, participei do projeto de pesquisa “Inventário de 

Arquitetura Residencial Unifamiliar em Goiânia: décadas de 1930 a 1970” 1, no qual comecei a 

trabalhar efetivamente com as residências históricas da cidade de Goiânia. O trabalho foi 

realizado por meio de um acordo entre a Universidade Federal de Goiás (UFG) e o Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Foi coordenado pela Professora Dra. Eline 

Maria Mora Pereira Caixeta e teve como principal objetivo inventariar as residências 

localizados no Setor Central, Setor Sul e entorno, que compõem o acervo de bens da arquitetura 

moderna de Goiânia construídos entre as décadas de 1930 e 1970.  

O referido trabalho identificou, mapeou e catalogou cerca de 339 residências 

consideradas de importante valor para a história de nossa cidade, sendo que dessas, 226 estavam 

localizadas no Setor Central. Esse trabalho demonstrou-se como um grande passo em relação 

ao conhecimento e reconhecimento do valor deste patrimônio, mas trouxe à tona discussões 

sobre a complexa problemática de preservação desses bens, que envolve não apenas as 

edificações, mas também a dinâmica urbana do bairro. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Pesquisa vinculada ao Acordo de Cooperação Técnica ACT no 001/2015, firmado entre o IPHAN e a UFG e 
publicado em Diário Oficial nº 12, em 19/10/2015, tem como projeto âncora a pesquisa “Reconstruindo 
Documentações: narrativas e caminhos do projeto moderno em Goiânia”, coordenado pela Professora Eline 
Caixeta, representante da UFG nesse acordo. No IPHAN, coube a servidora arquiteta Dafne Mendonça o 
acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pela equipe técnica da UFG. 
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Durante os quase sete anos que me mantenho em contato direto com o Setor Central 

e o patrimônio goianiense, observando-o e estudando-o, e especificamente nos dois anos que 

participei da pesquisa catalogando as residências, era notável o desaparecimento das casas. Em 

um dia fotografávamos a residência. Após semanas, quando retornávamos ao local, algumas já 

estavam completamente modificadas, abandonadas ou até mesmo demolidas. Afinal, a 

dinâmica urbana gera uma constante mutabilidade do espaço e de seus edifícios. 

E então, voltamos à questão: como preservar? Quais iniciativas devem ser tomadas para 

garantir a salvaguarda? Porém, talvez a questão não seja o “como”, mas sim o “porquê”: por 

que preservar nosso patrimônio? O que levam as pessoas a preservarem? Seria a imposição dos 

órgãos de fiscalização ou a vontade do povo? 

Seguramente, o acautelamento2 vem contribuindo para a valorização dos símbolos da 

sociedade, todavia, ele não é suficiente, pois não garante sua preservação por parte da 

comunidade que o detém. A preservação do patrimônio engloba uma cadeia de ações. Arantes 

(2009) afirma: “A proteção oficial não garante um lugar seguro no panteão institucional da 

cultura. Este é um desafio perene e estrutural [...]” (ARANTES, 2009, p. 17).  

Há quem diga até mesmo que o tombamento3 não é indispensável para a salvaguarda 

dos bens. Existem bons exemplos de bens patrimoniais que não possuem a chancela do Estado, 

mas permanecem sem grandes intervenções tanto do poder público quanto do meio privado. 

Isso porque se a sociedade se identifica com um bem consequentemente o preserva, excluindo 

até mesmo a necessidade do uso dos meios legais. Do exposto, depreende-se que o principal 

meio de salvaguarda do patrimônio está no envolvimento social: 

[...] a base correta do “como preservar” está na elucidação popular, na educação 
sistemática que difundida entre toda a população, dirigentes e dirigidos, o interesse 
maior que há na salvaguarda de bens culturais. Acionar com todo o entusiasmo as 
recomendações do Compromisso de Brasília que praticamente ficaram no papel [...] 
(LEMOS, 1981, p. 109). 

 

Dada a importância da relação que a sociedade estabelece com seu patrimônio, o 

trabalho aqui proposto tem como objetivo aprofundar-se no estudo das residências 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 O termo refere-se à proteção legal de bens patrimoniais decretada pelos órgãos de proteção, como o tombamento 
e inventário.  
3 O tombamento foi instaurado pelo decreto-Lei de 1937, e trata-se de um ato administrativo realizado pelo Poder 
Público com a função de garantir a salvaguarda daqueles bens de valor patrimonial. O tombamento pode ser 
aplicado a bens móveis e imóveis de interesse cultural/ambiental nas diversas esferas: municipal, estadual ou 
nacional.!!
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remanescentes no Setor Central e sua relação com a sociedade goianiense. A intenção 

é decifrar como as pessoas interagem com esses bens e como essa relação influencia na sua 

manutenção e valorização, buscando compreender quais são os caminhos para a sua 

preservação. 

Neste sentido, serão adotadas as seguintes perguntas: Por que preservar? Quais são os 

valores atribuídos a essas casas por seus moradores? Afinal, assim como foi dito por Rubino 

(1991), “[...] não é jamais por um valor intrínseco que um bem é preservado, mas por um valor 

que se lhe atribui”. (RUBINO, 1991, p.7). É, por esse motivo, essencial compreender quais os 

valores destes bens que vão além daqueles históricos, arquitetônicos apontados por estudiosos, 

ou seja, são os valores atribuídos por seus moradores e como eles influenciam em seu processo 

de preservação.  

O estudo procurará compreender a “história” de cada casa, procurando, principalmente, 

aproximar-se do cotidiano de seus moradores; entendendo as relações que ali existiram e, 

principalmente, aquelas que ainda hoje existem; e desvendar o valor atribuído a cada casa por 

seus proprietários. Ou seja, estudar sua relação com os moradores, para compreender o porquê 

das pessoas as preservarem. Por uma relação afetiva? – é uma residência que pertence à sua 

família há muito tempo. Por questões econômicas? – por não ter condições de comprar uma 

casa nova. Por comodidade? - seria trabalhoso comprar outra casa. Por que gosta do lugar? – 

afinal, trata-se de um lugar com atrativos urbanos, dentre outras questões. 

Para alcançar o objetivo pretendido, este trabalho foi dividido em 3 capítulos.  

O primeiro capítulo tem como título “A casa como lugar de memória: conceitos 

norteadores”. Quando tratamos do tema patrimônio, a discussão a respeito dos termos 

“memória” e “identidade” são de grande relevância, considerando a forte ligação entre os três 

tópicos. Deste modo, inicia-se a discussão deste trabalho, apresentando tais conceitos e suas 

inter-relações. Amplia-se a discussão teórica com o tema habitar, de essencial importância 

quando o objeto de preservação é a casa, arquétipo construtivo do habitar no mundo. Como 

referência bibliográfica, esta fundamentação teórica baseia-se nos estudos de Maurice 

Halbwachs (2006), Michael Pollak, (1992), Pierre Nora (1993), Dominique Poulot (2009), Le 

Goff (2003), Gaston Bachelard (1993) e Martin Heidegger (2002). 
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O segundo capítulo – “As residências do Setor Central: de sua origem à atualidade” 

- abordará sobre aqueles valores institucionalizados4: a história e a caracterização Setor Central 

e suas residências. Inicialmente, serão levantadas questões sobre o loco do objeto de estudo, o 

Setor Central, objetivando-se a auxiliar na compreensão das modificações sofridas pelo bairro, 

desde sua criação, e que influenciaram de maneira significativa na relação do goianiense com 

essas residências. Afinal, entender a atual dinâmica de uma cidade implica no conhecimento 

histórico de seu processo de ocupação. 

Serão brevemente estudados: o plano inicial da cidade (o Plano Piloto de Atttilio Corrêa 

Lima, 1933-35); as alterações realizadas por Armando de Godoy (o Plano de Armando Godoy, 

1936-38); o Plano de Luís Saia (1958-1962); o plano de Jorge Wilheim com as contribuições 

de Jaime Lerner com o Sistema Integrado de Transportes (Plano de Desenvolvimento Integrado 

de Goiânia, 1968-72); PDIG (Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia da Engevix, 

1992) e o plano diretor de 2006 (Plano Diretor da SEGPLAN), focando nas alterações sofridas 

pelo Setor Central, mais especificamente, nas suas zonas residenciais.  

Nesse capítulo também serão apresentadas as principais particularidades das linguagens 

arquitetônicas destas primeiras residências. O objetivo é estudá-las, apresentando suas 

particularidades arquitetônicas e históricas, dando subsídio para a análise da proposta.  

As obras de Ofélia Sócrates do Nascimento (1938), Márcia Metran de Mello (1996; 

2006), Ana Amélia de Paula Moura (2011), Anamaria Diniz (2007), Jacira Rosa de Pires 

(2009), Maria Eliana Jubé Ribeiro (2004), Maria Diva Araújo Coelho Vaz (2002) e Adriana 

Mara Vaz de Oliveira (2008) serviram como principais referenciais teóricas deste capítulo, 

sendo fundamentais para o entendimento da história, arquitetura e planejamento do Setor 

Central e suas residências.  

No terceiro capítulo - “As residências, seus moradores e seus vínculos” - será o estudo 

e a análise desenvolvida neste trabalho. Ela foi baseada na metodologia de estudo de casos, 

considerando-se que o número de residências ainda existentes no Setor Central é significativo 

para um estudo aprofundado de todo o acervo. Deste modo, foi feita a seleção de uma amostra 

de quatro residências 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!O termo “valores institucionalizados” referem-se àqueles valores ditados por estudiosos, como historiadores, 

arquitetos e engenheiros, e órgão de proteção. !
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A seleção das casas foi feita a partir do levantamento realizado no trabalho 

“Inventário de Arquitetura Residencial Unifamiliar em Goiânia: décadas de 1930 a 1970”, 

considerado o principal referencial teórico desta etapa. Tendo como base as residências que 

possuem o inventário completo, foram escolhidos quatro exemplares para aprofundamento 

desta dissertação. 

Os procedimentos de análise adotados foram a observação em campo, entrevistas, 

questionários, levantamentos fotográficos, desenhos e diagramas de análise para cada uma das 

residências de estudo. Buscou-se, principalmente, analisar e compreender o cotidiano, as 

percepções dos moradores em relação a casa como espaço construído e habitado, os motivos 

que impulsionaram as modificações realizadas, os desejos atuais em relação a melhoria do 

espaço vivido. A intenção foi de aprofundar no estudo destas residências indo além de sua 

caracterização arquitetônica, buscando compreender a relação morador/casa. Qual o valor 

atribuído a esses bens que levam seus proprietários a preservá-las?  

As considerações finais fecham este trabalho. A partir das análises desta pesquisa, serão 

realizadas conclusões sobre tombamento, os demais meios de chancela do Estado e a 

importância da educação patrimonial para a manutenção e valorização do patrimônio. Como 

referencial teórico, foram utilizadas as obras dos autores Carlos Lemos (1981) e Maria de 

Lourdes Parreira Horta (1999). A intenção é que este trabalho possa, de alguma forma, 

colaborar para o reconhecimento deste acervo de residências históricas, contribuindo e atuando 

como uma ferramenta capaz de ajudar a recuperar a memória e a identidade local da cidade de 

Goiânia. 
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FIGURA 02: Residência Modernista localizada na Alameda Botafogo, Setor Central. 
Foto: Renata Lima Barros, 2017.
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1. A Casa Como Local De Memória: Conceitos Norteadores 

As cidades nascem de espaços geográficos inabitados e logo se tornam um organismo 

complexo, materializado em seus atributos físicos naturais - relevo, clima; e não naturais - ruas, 

praças, prédios. No entanto, não se limitam a esses atributos: elas também são o local do viver 

da sociedade, no qual as pessoas se relacionam e constroem sua história. Nesses termos, Robert 

Park (1973) afirma: 

A cidade é algo mais do que um amontoado de homens individuais e de conveniências 
sociais, ruas, edifícios, luz elétrica, linhas de bonde, telefones etc.; [...] Antes, a cidade 
é um estado de espírito, um corpo de costumes e tradições e dos sentimentos e atitudes 
organizados, inerentes a esses costumes e transmitidos por essa tradição. Em outras 
palavras, a cidade não é meramente um mecanismo físico e uma construção artificial. 
Está envolvida nos processos vitais das pessoas que a compõem; é um produto da 
natureza, e particularmente da natureza humana (PARK, 1973, p.26). 

 

O pensamento de Kevin Lynch (1988) coaduna com essa ideia. Para o autor, a imagem 

de uma cidade é marcada por significados atribuídos pela relação do homem com o espaço 

urbano: 

Existem [...] algumas formas fundamentais em que as formas da cidade podem 
expressar: circulação, usos principais do espaço urbano, pontos focais chaves. As 
esperanças, os prazeres e senso comunitário podem concretizar-se. Acima de tudo, o 
ambiente visivelmente organizado e nitidamente identificado, o cidadão poderá 
impregná-lo de seus próprios significados e relações. Então se tornará um verdadeiro 
lugar, notável e inconfundível. (LYNCH, 1988, p.101 e 102). 

 

Assim sendo, a compreensão do objeto cidade deve levar em conta toda essa 

complexidade, abarcando não só sua forma material, mas também sua historicidade, sua cultura 

e os fatos sociais a ela relacionados. Nesse sentido, vê-se a importância do estudo proposto, o 

qual objetiva a compreensão de nossa cidade, nosso patrimônio, levando em consideração não 

só o elemento edificado, mas também as percepções e sentimentos neles inseridos. 

Porém, entrar na discussão dos aspectos impalpáveis, presentes na dinâmica do espaço urbano, 

exige um estudo multidisciplinar, vagando além das teorias arquitetônicas, entre a história, a 

antropologia, a sociologia e a geografia – para não citar todo extenso campo de estudo. Ainda, 

a análise sujeito/cidade pode ser feita sobre diversas abordagens e linhas de interpretação.  
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Para se construir um dos possíveis caminhos de estudo, esse trabalho pautou-se na 

compreensão dos conceitos de identidade e memória, tendo como referência os já nomeados 

autores: Maurice Halbwachs (2006), Michael Pollak, (1992), Pierre Nora (1993), Dominique 

Poulot (2009), Le Goff (2003) e Stuart Hall (2006). Além de tais conceitos, entrando mais 

especificamente no objeto de estudo, as residências unifamiliares, também serão abordados os 

aspectos que envolvem o morar e habitar, baseando-se nos estudos de Gaston Bachelard (1988) 

e Martin Heidegger (2010).  

 

1.1. A Memória Social 

O conceito de espaço urbano relacionado à memória é abordado por diversos autores do 

campo da arquitetura. Em seu livro “Arquitetura da cidade”, Aldo Rossi (2001) diz que a cidade 

guarda em si os acontecimentos e sentimentos de sua sociedade, a memória e os fatos sociais. 

Em suas palavras: 

[...] cidade é a memória coletiva dos povos; e como a memória está ligada a fatos e 
lugares, a cidade é o “locus” da memória coletiva. Essa relação entre o “locus” e os 
citadinos torna-se, pois, a imagem predominante, a arquitetura, a paisagem; e como 
os fatos fazem parte da memória, novos fatos crescem juntos na cidade. (ROSSI, 2001, 
p.198).  

 

Nesse sentido, todo espaço construído é dotado de memória. É ela quem orienta toda a 

relação entre o indivíduo e seu meio, afinal, quando lembramos de determinado lugar, fazemos 

referência àquilo que vivemos ali, pontos de nosso passado. Deste modo, o que entendemos 

sobre o espaço que nos rodeia é fruto de nossa memória, é a lembrança passada que possuímos 

deste espaço, dos fatos ali vividos e da relação que estabelecemos com ele. 

Para Pierre Nora (1993), a cidade é formada por diversos lugares de memória, que 

guardam as heranças de sua sociedade, sendo capazes de referendar sua história. Segundo o 

autor, estes são “lugares, com efeitos nos três sentidos da palavra: material, simbólico e 

funcional, simultaneamente, somente em graus diversos” (NORA, 1993, p. 21).  

Em uma cidade, por exemplo, existem diversos lugares de memória, e eles são 

construídos pelas relações e histórias estabelecidas ali. Deste modo, preservar ou demolir é o 

mesmo que buscar lembrar ou esquecer os fatos neles vivenciados. É importante pontuar que 

os atos de preservar/lembrar e demolir/esquecer podem ser gerados tanto de modo involuntário 

como também intencional. Deste modo, conservar determinado lugar de memória e outro não, 

é um meio de valorizar alguns fatores em detrimento de outros.  
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Por isso, é sempre importante pensar na cidade como um local de memória, pois seus 

espaços são dotados de sentimentos e seu desaparecimento inclui apagar também fatos, seja de 

maneira intencional ou não. Nesse sentido, conforme Jacques Le Goff: 

[...] a memória liga-se também à vida social (cf. sociedade). Esta varia em função da 
presença ou ausência da escrita (cf. oral/escrito) e é objeto da atenção do Estado, que, 
para conservar os traços de qualquer acontecimento do passado (passado/presente), 
produz diversos tipos de documentos/monumento, faz apreensão da memória, 
depende deste modo do ambiente social (cf. espaço social) e político (cf. política): 
trata-se da aquisição de regras de retórica e também da posse de imagens e textos (cf. 
imaginação social, imagem, texto) que falam do passado, em suma, de um certo modo 
de apropriação do tempo (cf. ciclo, gerações, tempo/temporalidade). (LE GOFF, 
2003, p. 41) 

 

Assim, a preservação dos patrimônios culturais, como as residências históricas de 

Goiânia, busca impedir o esquecimento das lembranças e acontecimentos contidos ali, 

procurando a construção de uma referência que se perpetue ao logo dos anos: “a memória, no 

qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado ao presente e ao 

futuro” (LE GOFF, 2003, p. 471).  

No atual mundo globalizado, tem sido cada vez mais necessário a luta pela preservação 

de lugares de memória. O fascínio pelo novo e contemporâneo permite que a destruição e 

esquecimento do passado impere. Assim como o dito por Pierre Nora (1993), “a razão precípua 

de um lugar de memória é parar o tempo, impedir o esquecimento, imortalizar a morte e 

materializar o intangível para prender o máximo de sentido num mínimo de sinais” (NORA, 

1993, p.02). 

As residências unifamiliares históricas possuem ainda uma importante particularidade. 

Além de servirem como espaço da memória coletiva de uma sociedade devido aos seus diversos 

aspectos históricos e arquitetônicos, também guardam em si memórias da vida privada, 

guardadas especialmente na memória individual dos moradores. Neste contexto, levanta-se 

outra importante discussão que envolve a memória: qual a diferença entre a memória 

coletiva/social e a individual? A esse respeito Pollak diz:  

A priori, a memória parece um fenômeno individual, Maurice Halbwachs (anos 20-
30) já destacava que a memória deve ser entendia também como um "fenômeno 
coletivo e social, ou seja, um fenômeno construído coletivamente e submetido a 
flutuações, transformações, mudanças constantes" (POLLAK, 1992, p. 2) 
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Segundo Halbwachs (2006), cada memória individual é um ponto de vista sobre a 

memória coletiva, ou seja, a memória individual é uma parte integrante da memória coletiva. 

Em suas palavras: “nossas lembranças permanecem coletivas e nos sãos lembradas por outros, 

ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente 

nós vimos” (HALBWACHS, 2006, p. 30).  

 Deste modo, a memória individual e a memória coletiva se confundem, pois não existe 

uma lembrança que seja coletiva que não esteja presente no pensamento e perspectiva de cada 

indivíduo. Mas, de fato, existem vários ‘níveis’ da memória coletiva, desde a mais abrangente, 

pertencente a toda a sociedade, como fatos históricos, até a mais particular, construída no núcleo 

de uma casa, por exemplo.  

Pollak (1992) construiu um interessante pensamento a respeito da memória, importante 

de ser destacada. Segundo o autor, a memória (coletiva/individual) é construída de duas formas: 

a primeira seria por aqueles acontecimentos vividos pessoalmente, e a segunda seria por aqueles 

acontecimentos “vividos por tabela” – ou seja, aqueles vividos pelo grupo ou coletividade à 

qual a pessoa pertence, que seriam acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, 

mas que, no imaginário, ganharam tanta importância, que o próprio indivíduo se confunde e 

não consegue distinguir se realmente participou ou não. Pollak fala ainda que as lembranças 

são constituídas de pessoas/personagens, lugares e um tempo cronológico. 

É preciso admitir que a análise sobre os conceitos de memória, assim como da 

identidade, poderia ser expressa em várias páginas e mesmo assim não se esgotaria. A intenção 

desta discussão é a compreensão de que as casas históricas, devido a sua significativa carga de 

lembranças individuais de uma família e também de uma sociedade, podem ser definidas como 

importantes lugares de memória. Assim, cada casa demolida significa a perda de um referencial, 

de memórias coletivas e da vida privada, o esquecimento de uma história, de várias histórias.  

 

1.2. Identidade Coletiva  

Dentre os diversos aspectos da memória social, ela se coloca como ponto primordial na 

construção da identidade coletiva. Pollak (1992) diz que há uma ligação fenomenológica muita 

estreita entre memória e o sentimento de identidade. Segundo o autor: 
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[...] (a memória é) um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto 
individual como coletiva, na medida em que é também um fator extremamente 
importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um 
grupo em sua reconstrução de si. (POLLAK, 1992, p.16)  

  

Halbwachs (2006) também constrói essa relação entre a identidade e a memória. Para 

ele, a identidade coletiva reflete todo o investimento que um grupo faz, ao longo do tempo, na 

construção da memória. Assim, a memória está na base da construção da identidade. Ela reforça 

o sentimento de pertença identitária e, de certa forma, garante unidade/coesão e continuidade 

histórica do grupo.  

Para falar de identidade é importante a exposição de uma definição ampla e genérica do 

termo, encontrada no dicionário Michaelis online: “Série de características próprias de uma 

pessoa ou coisa por meio das quais podemos distingui-las”5. A identidade se estende a diversos 

campos, podendo ser de variados tipos, como individual, coletiva, cultural, local, regional, 

dentre outras. 

Cada indivíduo nasce com uma certa identidade – masculino e feminino, por exemplo 

–, mas adquire várias outras ao longo de sua vida, de acordo com o contato com os diversos 

grupos existentes, como identidade cultural, religiosa ou local. Estas demais identidades são 

definidas a partir do desenvolvimento laços afetivos, memórias, que desenvolvem o sentimento 

de pertencimento do indivíduo a determinado grupo. A Carta de Brasília (1995) traz uma 

definição nesse sentido: 

 
Compreendemos a identidade como uma forma de pertencer e participar, e por isso 
que somos capazes de encontrar nosso lugar, nosso nome ou nossa personalidade, não 
proposição, mas porque descobrimos vínculos verdadeiros que nos ligam ao destino 
das pessoas com as quais compartilhamos da mesma cultura. (CARTA DE 
BRASÍLIA, 1991, p. 2) 
 

 

O sociólogo e estudioso da cultura social Stuart Hall fala sobre as identidades nacionais 

e culturais do mundo pós-moderno, ditas por ele como “aqueles aspectos de nossas identidades 

que surgem de nosso ‘pertencimento’ a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima 

de tudo, nacionais” (2004, p. 8). Segundo ele, a identidade nacional acarreta uma busca por 

unicidade e fatos reveladores do passado que contribuem para a reafirmação identitária 

nacional. Do mesmo modo, Hall afirma que a relação entre o mundo interior – o indivíduo – e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=vkAAV 
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exterior – seus lugares e acontecimento mundanos garantem a construção de novas 

identidades de um homem pós-moderno: 

O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o "eu real", mas este é 
formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais "exteriores" e 
as identidades que esses mundos oferecem. [...] O sujeito, previamente vivido como 
tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto 
não de uma única, mas de várias identidades [...]. (HALL, 2004, p.11). 

 

O sentimento de identidade desenvolvido por um indivíduo e sua cidade, por exemplo, 

é criado quando o ser conhece e se relaciona com o local onde vive, seus lugares e história. 

Nesse sentido, o patrimônio coloca-se como um fator de identificação social, pois é uma ponte 

para a criação do sentimento de identidade. Por isso, a fundamentação teórica a respeito da 

identidade torna-se tão importante quando se debate o assunto patrimônio. 

Aprofundando nessa relação memória-identidade-patrimônio, Choay (2006) diz que o 

patrimônio é um elemento fundamental na construção da identidade social/cultural, para a 

autora “é a própria materialização da identidade de um grupo/sociedade”. Poulot (2009) 

também fala nesse sentido: “O patrimônio não é o passado, já que sua finalidade consiste em 

certificar a identidade e em afirmar valores, além da celebração de sentimentos, se necessário, 

contra a verdade histórica. [...]” (POULOT, 2009, p.12). E ainda completa “[...] o patrimônio 

deve contribuir para revelar a identidade de cada um, graças ao espelho que ele fornece de si 

mesmo e ao contato que ele permite com o outro: o outro de um passado perdido [...]” 

(POULOT, 2009, p.14). 

Desta maneira, o trinômio memória/identidade/patrimônio possui uma relação estreita 

e cíclica, uma vez que a memória é um componente essencial na formação de uma identidade 

nacional/cultura/social, bem como o patrimônio pode ser definido como um lugar de memória. 

Porém, da mesma forma, o patrimônio e suas memórias carecem desse sentimento de 

identidade/pertencimento para se perpetuarem. Este trinômio e suas relação são a base do 

porquê preservar (figura 3). 
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FIGURA 03: Análise da relação memória – identidade - patrimônio. Diagrama elaborado pela autora. 

 

 
1.3. Habitar: A Casa Como Abrigo 

 O desenvolvimento de uma discussão sobre patrimônio exige uma fundamentação 

teórica a respeito de identidade e memória, bem como tratar sobre o tema “casa” exige uma 

compreensão sobre a complexidade do habitar.  

A casa é uma das maiores forças de integração para os pensamentos, as lembranças 
e os sonhos do homem. Nessa integração, o princípio de ligação é o devaneio. O 
passado, o presente e o futuro dão à casa dinamismos diferentes, dinamismos que 
não raro interferem, às vezes se opondo, às vezes excitando-se mutuamente. Na 
vida do homem, a casa afasta contingências, multiplica seus conselhos de 
continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o homem 
através das tempestades do céu e das tempestades da vida. É corpo e é alma. É o 
primeiro mundo do ser humano. Antes de ser “jogado no mundo” [...] o homem é 
colocado no berço da casa. (BACHELARD, 1988, p. 26).  

 

As casas constituem elementos fundamentais de uma sociedade. Elas são construídas 

para exercer a função de um abrigo, mas ao mesmo tempo, constituem um diálogo entre as 

pessoas e sua cultura. Seu espaço físico é um produto do meio em que está inserido, variando 

de acordo com os aspectos geográficos e disponibilidade de materiais existentes, por exemplo. 

Ainda, as soluções adotadas, em relação ao programa de necessidades e organização de seus 

espaços, variam de acordo com o contexto que estão inseridos, como modismo da época e 

linguagem arquitetônica em voga. Porém, sua função precípua é servir de morada. 
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No interior da privacidade da moradia, os indivíduos vivem com seus hábitos 

próprios, definindo a organização dos quartos da maneira que lhes é mais conveniente, o local 

de comer – na sala de jantar? Na cozinha? No sofá? – e até mesmo o local de guardar a comida 

– No armário da sala? Na dispensa? – dentre as demais escolhas influenciadas pelos simples 

gostos pessoais. Porém, as dinâmicas da contemporaneidade também moldam o modo de vida 

das famílias, a partir do momento em que a falta de tempo faz com que os moradores passem a 

almoçar fora, por exemplo.  

Assim, a casa se insere entre o público e privado, sendo a materialização das vontades 

particulares de seus moradores, mas ao mesmo tempo das tradições e costumes de sua 

sociedade. Portanto, estudar as habitações unifamiliares, permite a compreensão de diversos 

aspectos culturais, não só por meio das análises materiais de aspectos construtivos e 

arquitetônicos, mas ainda pelas análises das dinâmicas do convívio doméstico, que também 

podem nos dizer muito. 

Deste modo, o estudo sobre a casa requer aprofundamento em variadas disciplinas, além 

da arquitetura. No Dicionário da Arquitetura Brasileira, a casa foi definida como “edifício para 

habitação, moradia, residência, vivenda” (CORONA, LEMOS, 2017, p. 112) e a habitação, 

como “o abrigo ou invólucro que protege o homem, favorecendo sua vida no duplo aspecto 

material e espiritual” (CORONA, LEMOS, 2017, p. 120). Assim, a casa é o lugar do habitar. 

As teorias sobre o habitar se desenvolvem sobre diversas perspectivas. Estudiosos do 

tema, como Heidegger e Bachelard, tidos aqui como referência, constroem discussões muito 

esclarecedoras sobre o assunto. Martin Heidegger, inicia a discussão em “O que é habitar?”, de 

seu célebre texto: “Construir, Habitar e Pensar”. Para o autor, a característica primordial do 

habitar é a função do resguardo. O habitar traz a paz de um abrigo e resguarda cada coisa em 

sua essência:  

Resguardar não é simplesmente não fazer nada com aquilo que se resguarda. 
Resguardar é, em sentido próprio, algo positivo e acontece quando deixamos alguma 
coisa entregue de antemão ao ser vigor de essência, quando devolvemos, de maneira 
própria, alguma coisa ao abrigo de sua essência, seguindo a correspondência com a 
palavra libertar (freien): libertar para a paz de um abrigo. (HEIDEGGER, 2002, p. 
129).  

 

Heidegger devolve a discussão sobre o habitar e o construir: “Em que medida pertence 

ao habitar um construir?". Para ele, o espaço construído é uma “paisagem habitada”, assim, só  
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conseguimos projetar ou construir se soubermos habitar. Isso porque para o autor a 

palavra habitar alude às relações homem-lugar, o habitar pressupõe uma identificação com o 

ambiente: 

Construir é, em seu ser, fazer habitar. Realizar o ser do construir é edificar lugares 
mediante a agregação de seus espaços. Só quando podemos habitar é que podemos 
construir. [...] Mas como os mortais poderiam responder a esse apelo de outro modo, 
a não ser tentando, eles mesmos, levar a habitação à plenitude de seu ser? Eles o 
fazem, quando constroem a partir da habitação e pensam em função da habitação. 
(HEIDEGGER, 2010, p. 349).  

 

Nessa discussão, o que interessa é compreender a importância e a força da palavra 

habitar, que é definida pelas relações e necessidades do ser. A casa, um dos locais possíveis do 

habitar, é o espaço material dos sentidos e afetos construídos pelo indivíduo.  

Já Gaston Bachelard, filósofo e poeta francês, é mais específico sobre o tema casa. Para 

ele, a casa sempre esteve associada à noção de abrigo, tomada como sinônimo de espaço 

privado onde o indivíduo encontra acolhimento e proteção do mundo exterior. A casa “é o nosso 

primeiro universo. [...] A vida começa bem, começa fechada, protegida, agasalhada no regaço 

da casa” (BACHELARD, 1993, p. 24). É a partir da casa que o sujeito se amplia para outros 

espaços. “Antes de ser jogado no mundo [...] o homem é colocado no berço da casa” (p. 26).  

Segundo o autor, a compreensão dos valores de abrigo está profundamente arraigada no 

inconsciente. “A casa nos ajuda a dizer: serei um habitante do mundo, apesar do mundo” 

(BACHELARD, 1996, p. 227). Bachelard (1996, p. 201) afirma que a casa é mais do que uma 

paisagem, é um “estado de alma”. Para ele, “a casa abriga o devaneio, protege o sonhador e 

permite ao homem sonhar em paz. [...] O devaneio tem mesmo um privilégio de 

autovalorização. Ele desfruta diretamente seu ser”. As lembranças das moradias do passado são 

retomadas como devaneios dos quais o pensamento humano não se desfaz. 

Para o autor, é “impossível escrever a história do inconsciente humano sem escrever 

uma história da casa” (Bachelard, 1996, p. 89). Afinal, a casa guarda em si as lembranças e 

momentos vividos no íntimo, alegrias e tristezas. Assim, enraíza sentimentos e apegos pessoais, 

seus cômodos, móveis e objetos nos provocam sonhos e trazem lembranças. Ela guarda o 

passado. 

As teorias desenvolvidas por Heidegger e Bachelard auxiliam a reafirmar o valor da 

casa como um local de memória, como o espaço do homem e suas vivências. Assim, auxiliam  
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FIGURA 04: Esquema das relações e necessidades que envolvem o cotidiano de habitações.  
FONTE: MUXÍ MARTINEZ, 2013, p. 91, adaptado pela autora. 

 

Em seu debate sobre as zonas residenciais do subúrbio, Martínez diz que um dos 

maiores problemas destas zonas é o desaparecimento da escala do bairro. Porém, a realidade 

das áreas estudadas neste trabalho é oposta, pois se tratam de zonas centrais criadas para terem 

uma escala doméstica, para o homem caminhar. Elas se caracterizam por serem unidades 

espaciais conectadas aos espaços das atividades cotidianas do comprar e se socializar.  

Outra importante questão levantada por Zaida Muxí Martinez é a diferença da relação 

espacial de cada gênero com seu espaço: “[...] el rol masculino se ha asociado con la esfera 

pública productiva6, de trabajo asalariado y de poder, y el femenino, a la esfera privada, 

reproductiva7, de trabajo no remunerado y cuidado de las personas” (MUXÍ MARTINEZ, 2013, 

p. 56). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Segundo Muxí Martinez, a esfera produtiva engloba atividades relacionadas a produção de bens e serviço, e 

normalmente com uma renumeração em forma de salário. Está tradicionalmente vinculado a esfera pública.  
7 A esfera reprodutiva está ligada as atividades não remuneradas que as pessoas realizam em uma família para elas 
mesmas. São as atividades domésticas realizadas no interior da casa quanto no seu exterior.  
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na fundamentação das investigações propostas neste trabalho de ir além dos aspectos materiais 

de uma residência, compreendendo as relações existentes ali.  

 

1.4 Habitar E Construir A Cidade 

Outra importante questão que deve ser levada em consideração no estudo de edifícios 

habitacionais é a compreensão do espaço urbano em que está inserido e as relações ali 

construídas. Em seu livro: “Potsuburbia: Rehabilitación de urbanizaciones residenciales 

monofuncionales de baja densidad”, Zaida Muxí Martínez (2013) realiza importantes análises 

relacionadas a tais questões. O seu foco de estudo são as zonas residenciais monofuncionais do 

subúrbio da Catalunha, mas o estudo construído pela autora possui pontos que podem ser 

refletidos neste trabalho.  

Em sua análise, a autora demonstra a importância do meio urbano e seus equipamentos 

para a vida cotidiana, buscando apresentar como a vida dos moradores pode ser dificultada com 

escassez de serviços no entorno de suas residências, bem como o de edifícios comerciais ou uso 

misto e de transporte coletivo.  

Segundo a autora, o conhecimento da vida cotidiana é uma premissa básica quando se 

busca o estudo de zonas residenciais, assim, requer o conhecimento da vida cotidiana das 

pessoas aqui habitam ali: “Para aproximarse a la realidad de las complejas residenciales [...] es 

imprescindible crear herramientas que permitan conocer la vida cotidiana de las personas de un 

entorno determinado” (MUXÍ MARTINEZ, 2013, p. 26). 

Como conceito de vida cotidiana, a autora define: “[...] las necesidades fundamentales 

entendidas no solo con las acciones biológicas de supervivencia sino en un marco más amplio, 

que concibe a las personas en función de su relación con otras y con el entorno” (MUXÍ 

MARTINEZ, 2013, p. 26). Baseada nos estudos de Manfred Max-Neef (1986), ela enumera 

nove necessidades básicas do desenvolvimento da vida humana, importantes quando se busca 

compreender a dinâmica e sentidos dentro de uma casa, são eles: a subsistência, a proteção, o 

afeto, o entendimento, a participação, o ócio, a criação, a identidade e a liberdade. Segundo a 

autora, tais fatores são os pontos básicos da vida humana e movem seu cotidiano. Estudar uma 

unidade habitacional requer o desenvolvimento de ferramentas para a compreensão de tais 

fatores, buscando decifrá-los nas atividades do dia-a-dia.  
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De fato, por mais que hoje os papéis da mulher e do homem em uma casa se misturem, 

ainda existe uma distinção arraigada, originárias da tradição. Quando estudamos residências 

antigas, em que seus moradores são mais velhos, essa distinção de funções se torna clara. Para 

um homem, o importante é morar próximo ao trabalho, para a mulher, próximo ao mercado. 

Esse tipo de constatação prévia é importante para guiar as entrevistas de acordo com cada tipo 

de morador, pois são as mulheres que sabem, por exemplo, informar se existe um açougue bom 

por perto, um hortifrúti, um mercado, se é necessário utilizar um carro ou ônibus para ter acesso 

a esses serviços. Os homens estão sempre mais ligados ao seu trabalho, sua vida social e aos 

serviços de banco.  

 É difícil determinar quais os fatores que influenciam as pessoas a escolherem o local de 

sua residência, pois são muito específicos da rotina e cotidiano de cada caso. Porém, é fato que 

uma boa localização é um ponto primordial para a permanência de uma família em uma casa, 

principalmente por décadas, como é a realidade dos estudos de caso deste trabalho. 

  

1.5!As Residências Históricas De Goiânia 

Focando mais no objeto de estudo, as residências históricas de Goiânia, o principal 

trabalho levado em consideração é o “Inventário da Arquitetura Unifamiliar em Goiânia: 

décadas de 1930 a 1970”, que buscou estudar as residências históricas da cidade. 

O estudo foi realizado entre os anos de 2016 e 2017 com uma equipe de 25 pessoas, 

dentre arquitetos, geógrafos e estudantes de arquitetura. Ele identificou um variado repertório 

de residências históricas nos primeiros bairros edificados na capital, compreendendo desde as 

casas-tipo até as de linguagem brutalista. Assim, o trabalho desenvolveu um banco de dados 

locando cada residência e utilizando a metodologia do Sistema Integrado de Conhecimento e 

Gestão (SICG/IPHAN) 8, contribuindo para a compreensão e preservação das residências de 

interesse histórico. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8  Segundo o artigo “Leituras Patrimoniais: paisagem, ambiência urbana e arquitetura residencial no núcleo 
pioneiro de Goiânia” realizado por integrantes da pesquisa e que trata especificamente sobre o estudo de paisagem 
realizado no inventário SICG/IPHAN: “É uma ferramenta para identificação e reconhecimento do universo de 
bens culturais de natureza material existente em determinada área de estudo. [...] A ferramenta SICG/IPHAN é 
composta por três módulos: conhecimento, gestão e cadastro. Respectivamente, o Módulo 1 objetiva uma 
abordagem ampla e contextualizada do patrimônio em análise, o Módulo 2 tem objetivos de estratégicos de gestão 
e valorização, o Módulo 3 diz respeito a fichas relativas a bens individuais com informações indispensáveis que 
permitem aprofundar os conhecimentos sobre os bens cadastrados. O inventário objetivou o preenchimento das 
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Além da catalogação do acervo, o trabalho também teve como propósito caracterizar, 

avaliar e valorar as residências. Segundo o site do IPHAN: 

Por meio desses dados, foi possível realizar um mapeamento das residências 
inventariadas, localizando-as no território goianiense e, a partir daí, formar um banco 
de dados que permite o cruzamento e sistematização de informações sobre as casas, 
gerando mapas e relatórios. Foram, por exemplo, identificadas nove linguagens 
arquitetônicas principais entre as residências analisadas: casa-tipo, eclético sintético, 
eclético tipológico missões, eclético tipológico neocolonial, eclético tipológico 
normando, déco, modernista, modernista de transição e brutalista. Além disso, a 
pesquisa também realizou um estudo sobre a paisagem urbana do Setor Central e Setor 
Sul (IPHAN, 2017)9. 

Dentre as diversas análises e produtos gerados, destacam-se aqui as leituras das áreas 

urbanas destes bens de interesse. O trabalho buscou a compreensão das áreas de entorno das 

residências, que se caracterizam como de grande importância para o estudo desenvolvido nesta 

dissertação: 

[...] para uma melhor compreensão desse patrimônio se fez necessário analisar tanto 
o valor intrínseco das casas, como o valor a elas agregado a partir da sua relação com 
a paisagem e a morfologia urbana. Para tanto, buscou-se identificar conjuntos de 
residências e estabelecer quais os parâmetros para sua formação, em uma cidade que 
passou por diferentes processos de transformação. Com isso, foram desenvolvidos 
procedimentos metodológicos específicos para a leitura dessas áreas e sua 
caracterização, considerando a condição histórica de cidade nova que Goiânia 
apresenta. (CAIXETA, et. al., 2017). 

Assim, a partir das residências catalogadas, foram realizadas visitas às ruas em que estão 

inseridas, buscando fazer uma leitura do espaço e sua dinâmica. Através do mapeamento 

geográfico, os bens foram agrupados em diferentes conjuntos, definidos pela pesquisa com um 

“aglomerado de residências históricas em lotes próximos de uma mesma rua, podendo ser no 

mínimo de três casa”. No Setor Central foram catalogados vinte e cinco conjuntos, sendo que 

cada conjunto foi analisado e caracterizado: 

Percebeu-se então que apenas o agrupamento geográfico das residências não era 
suficiente para caracterizar os conjuntos, uma vez que, ao realizar os levantamentos 
em campo, observou-se elementos e alterações morfológicas que prejudicavam o 
sentido de conjunto e deveriam ser identificados e avaliados através do percurso na 
área. Por esse motivo, decidiu-se por realizar caminhadas de estudo, no sentido de 
buscar identificar os conjuntos a partir da sua percepção na paisagem, desde o ponto 
de vista do pedestre. [...]A leitura da paisagem, feita a partir destas caminhadas 
percepção e reconhecimento, levou em consideração não apenas os aspectos 
históricos, morfológicos ou topoceptivos do contexto estudado, mas também os 
aspectos funcionais, simbólicos e sensoriais que o compõem (CAIXETA, et al., 2017). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fichas do Módulo 1 – M1.01, M1.02 e M1.03, e as do Módulo 3 – M3.01, M3.02 e M3.03, respaldadas pela criação 
de um Banco de Dados e a produção de mapas temáticos em ArcGis.” (CAIXETA, et al., 2017). 
9  Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/go/noticias/detalhes/4061/inventario-de-arquitetura-faz-
mapeamento-das-casas-tradicionais-de-goiania>. Acesso em: 10 de março de 2019.  
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FIGURA 03:  Residência Neocolonial localizada na rua 29, Setor Central. 2018. Renata Lima Barros.
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A partir da sintetização dos dados coletados e das análises realizadas por meio de 

discussões em grupos, foram elaborados os denominados “mapas de conjuntos”. Eles 

identificam as residências de valor histórico e todos aqueles fatores de interferem de alguma 

forma na integração daquele conjunto.  

Tais mapas e seus diagnósticos foram de fundamental importância para as análises dos 

estudos de caso desta dissertação e assim, no Capítulo 3, será apresentada uma reelaboração 

dos mapas de conjunto de cada bem estudado nesta dissertação. Os originais estão apresentados 

nos Anexos I, II e III. 

Além da confecção dos “mapas de conjunto”, também foram realizados “mapas 

temáticos”, que se configuram como um registro e análise de dados gerais do bairro, 

contextualizando os conjuntos com o aspecto geral do bairro. Foram elaborados quatro mapas, 

sendo eles: Mapa de Reversibilidade de Danos – Conjuntos Setor Central; Mapa de 

Excepcionalidade – Conjuntos Setor Central e Mapa de Excepcionalidade – Conjuntos Setor 

Central. Esses mapas são apresentados nos Anexos de IV a VII desta dissertação, para a 

visualização e melhor compreensão das análises realizadas.  
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FIGURA 05:  Residência Normanda localizada na rua 29, Setor Central. 2018. 
Foto: Renata Lima Barros, 2017.
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2. As Residências O Setor Central: Da Origem A Atualidade 

 

2.1 O Setor Central E A Formação De Seu Espaço 

Goiânia foi criada em um contexto de grandes mudanças não só em nível nacional, mas 

mundial. O desenvolvimento da indústria e da tecnologia instituíram um novo modo de vida. 

Foi a época da propagação do rádio e do uso de eletrodoméstico, ou seja, a época do início da 

modernização, e Goiânia foi erguida para simbolizar esse contexto em que o Brasil caminhava 

em direção ao progresso.  

A construção da nova capital deveria ter sido um marco da modernidade no centro do 

país. Para tanto, visava-se a construção de uma cidade planejada e com uma arquitetura que 

simbolizasse os tempos de prosperidade.  

O Setor Central foi o primeiro a ser edificado. Sua construção marcou o início das obras 

da capital em 1933, e a partir dele cresceria a nova cidade, planejada pelo urbanista Attilio 

Corrêa Lima10. Na concepção do profissional, o setor foi planejado para ser o polo do poder 

administrativo, das atividades de comércio e serviço, e ainda espaço das residências dos 

primeiros moradores da cidade. Corrêa Lima propõe um zoning definindo a organização das 

zonas da cidade:  

O urbanista, no projeto executivo, setorizou a cidade em cinco grandes zonas: 
Administrativa, ao redor da Praça Cívica; Comercial, ao longo da Avenida Pedro 
Ludovico, Avenidas Araguaia e Tocantins; Industrial, nas quadras abaixo da Avenida 
Paranaíba; Residencial urbana na área Leste e Oeste; residencial suburbana na área 
Sul e Zona Rural [...], um croqui inicial, que encontramos no acervo do urbanista, as 
áreas pintadas na cor vermelha são as zonas residenciais que Attilio Lima dividiu em 
duas seções principais: ‘A’ ou Urbana, e ‘B’ ou Suburbana “ambas ocupando sempre 
situações favoráveis e tranquilas, longe dos centros movimentados.” (MONTEIRO, 
p.141). As áreas pintadas na cor amarela correspondiam à zona comercial. (DINIZ, 
2007, p. 129-130). 

 

Os croquis e desenhos (Figuras 06 e 07) realizados pelo urbanista demonstram sua 

preocupação com o zoneamento do setor. As áreas comerciais estão centralizadas nas grandes 

avenidas, em quatro zonas distintas.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Attilio Corrêa Lima graduou-se em arquitetura e engenharia pela Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro em 
1925, e posteriormente, em 1930, como urbanista na Sorbonne de Paris. Assim, o traçado morfológico da nova 
capital desenvolvido pelo arquiteto teve concepções inspiradas nos modelos de Versalhes e Washington do século 
XVIII, que refletiam os ensinamentos da escola francesa.!!
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Em sua proposta, Corrêa Lima também se preocupou a configuração do terreno e 

tráfego. O desenho dos lotes e vias foi organizado em malhas ortogonais adaptadas ao terreno: 

O traçado obedece, de maneira geral, à configuração do terreno, às necessidades do 
tráfego e ao zoneamento. Todas as vias foram dispostas de modo a não contrariarem 
a topografia e foram feitas com a preocupação de não seguirem o maior declive, salvo 
nas avenidas e ruas principais (CORRÊA LIMA apud PIRES, 2007). 
 

O arquiteto respeitou os espaços naturais preexistentes, como áreas verdes e rios, e 

também propôs espaços e áreas públicas em comunicação com aquelas já existentes. Segundo 

Pires (2009, p. 217), as principais avenidas foram projetadas com grandes áreas de jardins e 

gramas, correspondendo a cerca de 50% a 30% da área de infiltração. Enquanto as vias 

principais foram pavimentadas, adaptadas à suavidade do declive natural, outras vias foram 

traçadas com a preocupação de evitar erosão.  

Attilio Corrêa Lima foi o responsável pelas obras até 1935. A partir de então, a Firma 

Coimbra Bueno assume as obras da nova capital e contratam o engenheiro Armando Augusto 

de Godói11 como consultor técnico para a finalização dos projetos de urbanismo de Goiânia. 

Godói conserva parte dos ideais propostos por Corrêa Lima, principalmente aqueles referentes  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Formou-se em engenharia na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. A maior contribuição de Godói foi no 
desenho da nova área de expansão da cidade, principalmente no Setor Sul. O plano proposto para o novo setor teve 
inspiração clara nas cidades-jardins, tomando como principal referência a cidade de Radburn nos Estados Unidos. 
No projeto de Godói, os lotes estão organizados em vários Cul-de-Sac, e parte dos fundos de cada lote se abre para 
áreas verdes públicas. As vias locais cortam as áreas verdes e dão acesso as residências. As vias arteriais partiam 
como um grande asterisco da praça principal do setor: a Praça do Cruzeiro e levam aos demais bairros da cidade. 
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FIGURA 07: Planta com o zoneamento de 
Attílio Correa Lima. FONTE: CORDEIRO E 
QUEIROZ, 1980.

FIGURA 06: Esboço do zoonig elaborado por 
Attílio Correa Lima. Adaptado pela autora. 
FONTE: PIRES, 2009, p. 235.
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Zona Residencial

Zona 
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aos Setores Central e Norte que já possuíam suas obras em andamento. No Setor Central, 

especificamente, algumas modificações apontadas são, por exemplo, a execução da malha 

viária com uma configuração mais orgânica (Figura 08 e 09). Também devem-se destacar as 

áreas internas nas quadras localizadas na zona de comércio proposta por Corrêa Lima. O 

arquiteto havia planejado que tais quadras possuiriam grandes “pátios internos” (Figura 10 e 

11), projetados para abrigar a dinâmica de serviços e estacionamentos que a zona comercial 

demandaria. Tais pátios foram significativamente reduzidos. Já o padrão de uso e ocupação do 

solo permaneceram sem muitas alterações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, em 1938, consolidou-se o primeiro plano de urbanização da cidade de Goiânia, 

conciliando as ideias de Godói e aquelas propostas inicialmente por Corrêa Lima (Figura 12).  
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FIGURA 10: Planta de Attilio Corrêa Lima, demonstra o 
desenho pensado para as quadras do Setor Central, com 

viela interna. FONTE: PIRES, 2009, p. 217.

FIGURA 11: Perspectivas de Attilio Correa Lima demons-
tra o projeto das quadras idealizado pelo urbanista.-

FONTE: PIRES, 2009, p. 217.

FIGURA 08: Esboços do desenho pensado por Attilio Correa Lima 
para a Praça Cívica. As imagens demonstram seus desenhos com 

ideias  mais ortogonais. FONTE: MANSO, 2011, p. 100 e 111.

FIGURA 09: Desenho do projeto da Praça Cívica 
executado pela Firma Coimbra Bueno. O 

desenho possui linhas mais orgânicas, diferente 
do pensado por Attilio inicialmente. FONTE: 

MANSO, 2011, p. 195.
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Neste ano, também foram inaugurados os primeiros prédios da Praça Cívica, e o poder público, 

até então provisoriamente instalado nas edificações da Rua 20, muda-se definitivamente para o 

idealizado Centro Cívico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. As Primeiras Residências Da Nova Capital 

O espaço urbano e edifícios institucionais da cidade de Goiânia foram projetados com 

ideais modernos, buscando-se adequar às tendências mundiais da época. Porém, como dito por 

Moura (2011, p.9): “A ruptura promovida pela nova cidade se daria não somente através do 

traçado e dos novos edifícios oficiais, mas também pelas novas moradias que deveriam 

consolidar os padrões higiênicos e estéticos modernos e proporcionar ao povo goiano um novo 

modo de morar”. 

A inovação da arquitetura residencial goianiense se deu desde as diretrizes construtivas 

propostas pelo governo, com a padronização das dimensões dos terrenos e normatização dos 

índices de implantação. As construções residenciais deveriam apresentar recuos frontais e 

laterais, além de alto índice de permeabilidade, propiciando, dentre outras questões, melhoria 

na iluminação e ventilação natural. Alvares (1942, p. 156-158) apresenta a Portaria nº 67 de 14  

CAPÍTULO 2

FIGURA 12: Reformulação e Armando de Godói para o Setor Central.
FONTE: PIRES, 2009, p. 241.
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de agosto de 1937, que resolve a respeito das "Normas Gerais para a Regulamentação de 

Construções em Goiânia". A normatização impôs novos índices para construção, adequando-se 

ao novo padrão construtivo: 

Art. 14º – Os prédios residenciais terão recuos mínimos obrigatórios de 5,00 metros, 
sobre o alinhamento da rua.  
Art. 15 º – Os prédios residenciais terão afastamentos laterais mínimos de 1,50 e 2,50 
metros sobre as divisas do lote, de modo a formarem intervalos de 4,00 metros.  
Art. 16 º – A distância mínima entre o lote e a linha de fundo do prédio será de 25% 
(vinte e cinco por cento) da profundidade do lote.  
Art. 17 º – Na zona residencial, o prédio e suas dependências não devem ocupar mais 
de 35% (trinta e cinco por cento) da área do lote, não devendo, a área das 
dependências, excederem de 10% (dez por cento) a superfície do lote.  
Art. 18 º – As paredes externas dos prédios, em geral, serão de "uma vez" (de um 
tijolo) em espessura. As residências de superfície menor de 60 m2, em 1 só pavimento, 
poderão ter as paredes externas de "meia vez" (de meio tijolo) em espessura.  

Outra mudança significativa foi o programa e organização das plantas residenciais, que 

modificaram e se adaptaram ao morar moderno. Destaca-se, por exemplo, o espaço da cozinha, 

que se distancia da imagem característica da área de serviço da antiga casa colonial e atendia 

às necessidades do trabalho doméstico. A mudança dos padrões de higiene e condições 

sanitárias, ocorridas em todo o cenário nacional, forçaram o desenvolvimento da tecnologia 

doméstica (uso do gás, da eletricidade, água encanada e esgoto), levaram à incorporação da 

cozinha ao interior da casa. Além disso, o desenvolvimento dos eletrodomésticos compactos 

permitiu a criação de uma cozinha com medidas reduzidas. 

Silva (2007) chama a atenção para a relação dos novos padrões de higiene e a criação 

da ‘cozinha moderna’. Segundo o autor, a cozinha colonial não possuía nenhuma organização 

e era dominada pela sujeira. O fogão à lenha propiciava a geração de fumaça e sujidades. 

Devido aos surtos de epidemias do final do século XIX, a vigilância sanitária presou pela 

definição de novos padrões e exigências, obrigando a adaptação das moradias e, assim, as 

antigas cozinhas para a necessariamente possuir um espaço mais salubre.  

 O espaço da cozinha era importante na definição dos novos padrões de moradia do 
final do século XIX. Prova disso era a preocupação das autoridades públicas e a 
tentativa de padronização através dos códigos de posturas e sanitário. [..] A higiene 
(física e social) teve um papel decisivo nas transformações da cozinha nos centros 
urbanos brasileiros. Ao contrário dos Estados Unidos, onde os engenheiros estavam 
no primeiro plano, e da Europa, onde a arquitetura centralizava as discussões, no nosso 
caso, as autoridades médicas tiveram um papel de destaque, apoiadas pelas 
autoridades públicas. Num contexto de epidemias e necessidade de limpeza e 
organização da cidade, as antigas moradias – e o espaço da cozinha em particular – 
despertaram a atenção das autoridades (SILVA, 2007, s.p.) 
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O banheiro também passa a fazer parte do bloco da edificação, junto aos quartos, 

seguindo a linha de recomendações higiênicas. Todos os quartos passam a ter janelas, 

melhorando a ventilação e iluminação interna. 

Assim, as residências construídas nas primeiras décadas de existência da capital, entre 

1940 e 1960, são a materialização dos ideais daquele período, sendo símbolos e representantes 

da História. Elas se caracterizam por uma multiplicidade de linguagens, representando os estilos 

em destaque nas cidades e novos bairros da época.  

Moura (2011) classifica as residências históricas da nova capital, concentradas naquela 

época no Setor Central, em dois grupos: as construídas pelo governo e as residências 

particulares, edificadas pela iniciativa privada. As casas construídas pelo governo seguiram 

basicamente os diferentes modelos de casas-tipo12. Já as residências particulares foram erguidas 

seguindo variadas linguagens arquitetônicas como as art déco, em estilo normando, 

neocolonial, missões, as casas modernistas e até mesmo exemplares de casas-tipo. O esquema 

(figura 13), sintetiza a organização dos diferentes grupos das residências históricas de Goiânia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Residências Edificadas Pelo Estado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 As casas-tipo são tipologias residenciais produzidas em série, com mesmo padrão estético e construtivo. Deste 
modo, eram construídos múltiplos exemplares de residências, com mesma linguagem arquitetônica, plantas e 
elementos construtivos padronizados. 

CAPÍTULO 2

FIGURA 9: Casa-tipo para operários. 
FONTE: Arquivo SEPLANH.

FIGURA 10: Residência particular. 
FONTE: Arquivo SEPLANH.

Residências 
Particulares

Casas-tipo

Art Decó

Neocolonial

Normandas

Modernistas

}
Missões

}
Residências 
do Governo

Casas-tipo

Especiais

para Funcionários

para operários

FIGURA 13: Principais linguagens arquitetônicas típicas dos primeiros anos de existência da 
cidade de Goiânia. Esquema elaborado pela autora.
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As primeiras residências edificadas em Goiânia foram as casas-tipo, que foram 

construídas pelo governo. Segundo Moura (2011), havia três tipologias de casa-tipo: as Casas-

Tipo especiais, as Casas-tipo para operários e as Casas para Funcionários. Elas foram erguidas 

com a finalidade de incentivar a construção de moradias e para que servissem como modelo de 

residência da nova capital:  

As construções da antiga Vila Boa passam a ser rejeitadas. A presença das alcovas 
(quartos de dormir, sem aberturas capazes de permitir a iluminação e ventilação 
naturais) e a inexistência de equipamentos sanitários, aliados à ausência de um sistema 
de coleta de esgoto, reforçavam os argumentos que pretendiam desqualificar tais 
moradias, consideradas insalubres. O espírito da modernidade primava pela busca de 
condições sanitárias mais adequadas. As residências construídas nos primeiros anos 
representariam o desejo de modernização tão presente nos discursos políticos. A 
ruptura em relação as moradias tradicionais se concretizariam pelas opções estilísticas 
e também pelos materiais e técnicas construtivas empregadas (MOURA, 2011, p. 25). 
 

 As primeiras casas-tipo edificadas foram aquelas chamadas de “especiais”. Sua 

construção foi estipulada pelo Decreto Estadual nº 3.547. Segundo Monteiro (1938, p.76) 

Attilio Corrêa Lima seria o responsável pelo projeto dos primeiros edifícios públicos e “mais 

vinte tipos de casas para funcionários”. Mais tarde, um novo contrato estipulou a construção de 

10 residências, porém, devido à rescisão do contrato da Corrêa Lima, a firma Coimbra Bueno 

foi a responsável pela conclusão das obras. As casas-tipo da Rua 20 foram as primeiras 

edificações entregues pela firma Coimbra Bueno. Elas abrigaram provisoriamente o Palácio do 

Governo, a Secretaria Geral, o Escritório Geral das Obras e a Diretoria Geral da Fazenda até 

que seus prédios fossem finalizados.  

Além das casas “especiais”, também foram construídas pelo Estado outras duas 

categorias de casas-tipo: as casas-tipo para os funcionários e as casas-tipo para operários. 

Segundo Moura (2019, p. 35), buscando atrair novos moradores, o governo criou incentivos 

para a vinda de funcionários e operários que moravam na antiga capital. Em 1935, por exemplo, 

o Estado promulgou o Decreto nº 312 de 01 de agosto, concedendo lotes aos funcionários 

efetivos do governo que precisavam se transferir para nova capital. O Estado ainda auxiliava 

na construção da residência, executando a obra ou restituindo o valor gasto pelo particular 13. 

Do mesmo modo, por meio do Decreto Estadual nº 47 de 30 de novembro de 1935, ficou 

estabelecido que os operários que possuíssem residência própria em Vila Boa, teriam direito a 

um terreno na zona residencial operária de Goiânia.14 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Segundo Moura (2011), os primeiros 100 funcionários que não se enquadrassem na descrição e tivessem 
interesse, também teriam direito ao lote.!
14 Em 1935, o governo também firmou um contrato com a Companhia Lar Nacional S/A para a construção de 100 
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As casas-tipo significaram a concretização do ideal de modernização presente no 

discurso de construção da nova capital. Elas seguiam um padrão construtivo com alvenaria de 

tijolos, instalações hidráulicas, sanitária e elétrica, bem distinto do padrão existente na antiga 

Vila Boa, em que as residências possuíam vedações em adobe, pau-a-pique ou taipa de mão e, 

em sua grande maioria, sem qualquer sistema de instalações.  

Seguindo as novas exigências construtivas, as casa-tipo adequavam-se às novas 

exigências de recuos e permeabilidade, permitindo, por exemplo, aberturas laterais, que 

proporcionaram iluminação e ventilação em todos os cômodos da casa. Em um comparativo 

entre as implantações das residências da antiga e da nova capital (Figura 14 e 15), observa-se a 

modificação no que se refere à locação da construção no terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
residências para funcionários. Estas teriam 20% do seu valor financiado pelo governo e o valor restante poderia 
ser pago pelos moradores por meio de financiamentos com até dez anos.!

CAPÍTULO 2

FIGURA 14: Planta de uma antiga residência colonial localizada na Rua 
Dom Cândido, 37, cidade de Goiás. FONTE: MOURA, 2011, p. 27.

FIGURA 15: Planta demonstra a típica organização das  casas-tipo. 
Desenho encontrado por Ana Amélia no arquivo estadual, planta 11, 
1940. FONTE: MOURA, 2011, p. 78.

Quartos sem ventilação
Construções sem 
afastamentos

Afastamentos 
frontais e 

laterais

Anexo de Serviço Casa principal
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A modernização também se torna clara com a análise do espaço interno das novas 

residências. Elas não possuíam nada de revolucionário, mas se comparadas aos modelos 

existentes na antiga capital, eram consideradas inovadoras: “Felizmente que é bem este o 

pagamento para nossos administradores e podemos assim construir aqui casa que marcam um 

avanço de cem anos na rotina asfixiante de nossas antigas habitações”, diz Ofélia sobre a 

construção das primeiras residências (MONTEIRO, 1938, p. 470). 

Segundo Monteiro (1938, p. 469), inicialmente foram construídas casas-tipo de preços 

e programas variados para atender os diversos tipos de família, que ainda poderiam ser 

adaptadas de acordo com as necessidades dos moradores. Tais residências foram idealizadas 

para servirem de modelo para as construções residenciais de Goiânia. A autora descreve sete 

tipologias de programas de casas. Existiam casas de dois a cinco dormitórios, tendo como 

programa básico: sala, cozinha e banheiro, a grande maioria com varanda. Segundo Monteiro 

(1938, p. 473), elas podem ser divididas em dois grupos, as casas de um e de dois pavimentos: 

Residências de um pavimento:  

1)! Com dois dormitórios, uma sala, cozinha, banheiro e varanda; 

2)! Com dois dormitórios, duas salas, dois banheiros (um para a família e outro para 

os empregados), cozinha e varanda; 

3)! Com três dormitórios, duas salas, banheiro, copa, cozinha, varanda e dispensa. 

Residências de dois pavimentos:  

4)! Com três dormitórios, duas salas, banheiro, cozinha, varanda e dispensa; 

5)! Com quartos dormitórios, duas salas, dois banheiros (um para a família e outro 

para os empregados), copa, cozinha, varanda e terraço; 

6)! Com quartos dormitórios, duas salas, um banheiro, copa, cozinha e varanda; 

7)! Cinco dormitórios, duas salas, banheiro, cozinha, varanda e garagem com 

apartamento de empregados. 

É interessante notar a quantidade reduzida de banheiros em todos os programas. 

Naquela época, o padrão de conforto não exigia abundância de banheiros. Além disso, eram 

peças muito caras. A garagem ainda não participa da maioria dos programas de necessidade,  
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muitas famílias aproveitavam dos recuos para estacionamento dos carros. Também é importante  

destacar a presença da varanda na grande maioria das tipologias.  

Lemos (1993) traz a definição de varanda e alpendre que, segundo ele, expressam 

funções distintas. Para o autor, o alpendre é um “telhado que se prolonga para fora da parede 

mestra da casa e que é apoiado em suas extremidades por colunas, tendo uma função precípua 

fazer sombra à construção, evitando que se acumule na alvenaria o calor do sol, refrescando, 

assim, os interiores” (p. 27 e 28). Já a varanda é “um refrescante local de lazer, de estar da 

família, seja alpendrada ou não” (p. 30).  

No caso das casas-tipo, o comum era a presença da varanda alpendrada. O alpendre - 

que tinha como principal função arquitetônica a de servir como sombreador para todas as 

paredes da casa e no cotidiano - servia como local de descanso e contemplação do movimento 

da rua.  

 Pode-se observar nos desenhos das plantas das residências (Figura 16) que as casas-tipo 

são marcadas por espaços compactos e uma racional distribuição espacial. Todos os quartos 

possuíam janelas, permitindo a iluminação e a ventilação natural, conquista em termos de 

higiene em relação às antigas alcovas coloniais, com seus lanternins e claraboias locadas na 

cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2

FIGURA 16: A imagem superior apresenta o projeto das casas-tipo 
para funcionários de 4 quartos, abaixo redesenho das plantas 
elaborado por Ana Amélia de Paula Moura. FONTE:  MOURA,  2011, 
p. 65 - 66.
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Outra diferença fundamental é a localização da cozinha e do banheiro, que são 

integrados ao núcleo da edificação. Porém, assim com lembrado por Vaz e Zárate (2005, p. 5), 

nas casas goianienses, apesar da introdução da cozinha no núcleo residencial, as cozinhas com 

fogão a lenha aos fundos das casas não são eliminadas: “verifica-se a existência de duas 

cozinhas – a ‘suja’ e a ‘limpa’. Na primeira, cozinha-se feijão, são preparados doces e alimentos 

mais demorados; e a cozinha “de dentro” é reservada ao preparo dos alimentos “mais 

higiênicos”.  

Quanto às técnicas construtivas, possuem ampla racionalidade com a finalidade de 

otimizar as instalações hidráulicas. Nestas casas, as janelas possuem um mesmo padrão de 

medidas, também alinhadas no primeiro e segundo pavimento. Suas alvenarias também 

possuem um padrão construtivo, com 25 cm nas paredes externas e 15 cm nas paredes internas. 

Em relação à sua estética arquitetônica, elas demonstravam grande influência dos 

bungalows americanos, com volumetria compacta e a presença marcante de alpendres no acesso 

principal. Possuíam fachada simples com poucos elementos decorativos, que quando presentes 

eram adicionados para marcar os vãos, decorar varandas e frontões (MOURA, 2011, p. 62). 

Esteticamente, as casas-tipo especiais eram aquelas com maior elaboração, com o 

trabalho de revestimentos. Já as casas-tipo para funcionários do governo, apesar de seguirem a 

mesma linguagem arquitetônica e construtiva das especiais, possuíam maior simplificação em 

suas fachadas, muitas vezes sem alpendre da entrada principal e maior compactação de seus 

ambientes internos, com cômodos reduzidos.  

As casas-tipo para operários eram aquelas que possuíam maior simplificação, sem 

elementos decorativos marcantes. Foram construídas casas térreas com dois quartos e com um 

quarto, além de sala, cozinha e alpendre. Assim como as demais casas-tipo, as casas para 

operários foram construídas segundo os conceitos modernos, prezando pela higiene e 

racionalidade construtiva (Figura 17). 
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2.2.2. Residências particulares 

As residências definidas como particulares são aquelas que foram construídas por 

iniciativa privada e financiamento próprio. Algumas residências particulares seguiram o padrão 

construtivo das casa-tipo construídas pelo governo, porém, com maiores elementos decorativos 

e soluções de programas um pouco mais extensos, adequando-se às necessidades de casa 

família. 

Assim, pode-se dizer que as casas-tipo do governo atingiram sua função de servirem 

como modelo para as demais residências que seriam edificadas na nova capital. Segundo Moura 

(2011, p. 88), os particulares reproduziam sua residência a partir do modelo proposto, mas 

personalizando de acordo com seus gostos pessoais, dando origem a residências adequadas ao 

contexto. No desenho das fachadas de alguns exemplares de casas-tipo executadas por 

particulares (Figura 18), percebe-se uma maior ornamentação com elementos decorativos.  

 

CAPÍTULO 2

FIGURA 17: As três tipologias de casas-tipo construídas em Goiânia. FONTE:  
Elaborado pela autora.

Casas-tipo 8 (especial). Abrigou a 
residência provisória do interventor Pedro 
Ludovico Teixeira. 
FONTE: Arquivo SEPLANH.

Casas-tipo para funcionários sendo 
construídas.
FONTE:Arquivo SEPLANH. 

Primeira rua do bairro popular sendo 
construída. FONTE:Arquivo SEPLANH. 

Residência para operários. FONTE:Arquivo 
SEPLANH. 

CASA-TIPO ESPECIAL CASA-TIPO PARA FUNCIONÁRIOS

CASA-TIPO PARA OPERÁRIOS CASA-TIPO PARA OPERÁRIOS
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Porém, naquela época também foram construídas residências mais sofisticadas, 

inspiradas em modelos construídos no Rio de Janeiro e em São Paulo, com estilos 

arquitetônicos15 em voga naquele período. Dentre estes, pode-se destacar aquelas de estilo art 

déco, estilo normando, neocolonial e missões, como sendo os mais recorrentes do período de 

construção da capital. Além destes, a partir da década de 1950, começaram a se propagar no 

setor residências modernistas, compondo um novo conjunto com uma nova linguagem típica 

daquele período.  

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 O termo ‘estilo arquitetônico’ classifica uma edificação em uma das diferentes correntes arquitetônicas, de 
acordo com o período de sua construção, características estéticas e construtivas. É importante também conceituar 
o termo “tipo”, a fim de diferenciar tais conceitos: “O tipo é, pois, constante e se apresenta com características de 
necessidade; mas mesmo determinadas, elas reagem com a técnica, com as funções, com o estilo, com o caráter 
coletivo e o momento individual do fato arquitetônico”. (ROSSI, 1995, p.27). !
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FIGURA 20: Fachadas das linguagens 
arquitetônicas típicas das primeiras décadas 

de existência da capital. FONTE:  MELLO,  
1996, p. 148, 151 e 189.

NORMANDA NORMANDA

MODERNISTA

FIGURA 18: Cinco exemplares de casas-tipo construídas por particulares encontrados com 
Ana Amélia Moura no Arquivo Histórico Estadual sempre com soluções muito similares entre 

si. FONTE:  MOURA, 2011, p. 87 - 88.

MODELO 3 MODELO 4

MODELO 5

MODELO 2MODELO 1

FIGURA 19: Fachadas das linguagens 
arquitetônicas típicas das primeiras décadas 

de existência da capital. FONTE:  MOURA,  
2011, p. 86.

NEOCOLONIAL MISSÕES
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O art déco surgiu como o “primeiro estilo verdadeiramente internacional” (UNES, 

2008 apud FUSCO, 1994, p.27), partindo do antecedente de uma sociedade que passou por 

drásticas mudanças. Caracterizado por ser um estilo “decorativo”, arte que pode ser adquirida 

pelas pessoas; “internacional”, pelo surgimento de novas tecnologias que colaboraram com a 

globalização; “moderno”, por se relacionar aos acontecimentos da industrialização e 

“cosmopolita”, por ser um estilo concebido nessa sociedade que sofria mudanças com uma 

velocidade como nunca tinha acontecido na história antes. 

Em Goiânia, o déco foi inicialmente implantado nos edifícios públicos. Entretanto, 

outras construções também seguiram essa tendência arquitetônica, principalmente os edifícios 

multipavimentares, comerciais e multifuncionais do Setor Central, como o Grande Hotel e o 

edifício do Banco do Brasil – hoje sede do Goiás Fomento, órgão do Governo Estadual na 

avenida Goiás. Em pouco tempo, exemplares do art déco estavam em boa parte da região 

central da cidade.  

 No âmbito residencial, foram construídas algumas casas déco para famílias com um 

poder aquisitivo mais elevado, que possuíam plantas com espaços generosos, principalmente 

quando comparados a outros exemplares da época. De acordo com Mello (1996), elas foram 

instaladas no Setor Central, principalmente nas Ruas 16 e 25 e na Avenida Tocantins, mas 

foram demolidas ainda na década de 1980. Hoje, restam poucos exemplares, dentre as quais 

está a residência do ex-governador Pedro Ludovico Teixeira (Figura 21 e 22), transformada em 

museu no ano de 1987.  
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FIGURA 21: Residência Art Déco do interven-
tor Sr. Pedro Ludovido Teixeira sendo cons- 
truída. FONTE: Arquivo SEPLANH.

FIGURA 22: Residência do interventror Sr. 
Pedro Ludovido Teixeira finalizada. FONTE: 
Arquivo SEPLANH.
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Analisado a planta da residência (Figura 23), destaca-se o alto nível de sofisticação de 

seu programa, principalmente se comparado com o das casas-tipo. Ela conta com duas salas de 

estar no primeiro pavimento, sala de jantar, copa, cozinha, escritório e suíte com closet. No 

segundo pavimento, apresenta mais uma sala, quatro quartos e ainda dois banheiros. Destaca-

se, neste programa, a importância dada a sala de estar, que naquela época passou a ser o local 

de permanência da família e de recepção de amigos, em substituição a antiga varanda colonial.16 

A residência também demonstra os princípios da casa moderna com ventilação e iluminação 

em todos os quartos, cozinha integrada e mais compactada.  

Segundo Mello (1996, p.74), a estética das residências déco caracteriza-se por 

possuírem fachadas com volumes escalonados, muitas vezes curvos em contraste com linhas 

retas; pilares abaulados, janelas circulares, paredes texturizadas e frisos. Essas casas eram 

construídas em alvenaria estrutural e destaca-se a presença característica da platibanda 

encobrindo o telhado de telhas cerâmicas. Internamente, aparece o ladrilho com cor, em pisos 

com duas cores e tacos de madeira. 

Outras residências de importância são as neocoloniais e as normandas. Assim como as 

residências art déco, elas foram edificadas para abrigar famílias de alto poder aquisitivo, que 

almejavam residências com maior sofisticação. Segundo Mello (1996, p.123), elas eram 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Segundo Lemos (1993), a tradicional casa colonial tinha seu centro na varanda, também chamada de sala de 
jantar: “ala onde a família ficava reunida, nas horas de lazer e nos momentos de trabalho caseiro. Sala íntima, antes 
de tudo, local de acesso às alcovas escuras e, portanto, local de passagem obrigatória dos urinóis pejados dos 
excretos noturnos”. A varanda era ainda o local dos jantares com outras famílias. Segundo o autor, com a 
modernização e invenção da energia elétrica, por exemplo, o local de convivência migrou para a sala de estar: “A 
classe alta, no entanto, abandonou a varanda promíscua para assumir o esquema circulatório erudito, aprendido 
nas viagens das entressafras a Paris.”!

RESIDÊNCIAS DO SETOR CENTRAL: 
Por que preservá-las?  

FIGURA 23: Plantas da Residência de Pedro Ludovico Teixeira. FONTE:  MANSO, 2011, p. 94.
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construídas com alvenaria estrutural, em geral, em lotes de 360 m  e testadas de 12 metros. 

 Grande parte destas residências eram assobradadas, para mostrar maior imponência.  

A arquitetura neocolonial surgiu com um cunho fortemente nacionalista. Essa 

arquitetura se popularizou trazendo consigo a ideia de modernidade: “[...] A modernidade 

estaria na libertação do jugo vignolesco em favor de uma prática improvisativa [...]. O que 

interessava era uma sintaxe absolutamente nova, era o novo meio de expressão imaginado aqui 

e, portanto, ‘nacional’” (LEMOS, 1989, p. 170).  

Segundo Mello (2006), o neocolonial se manifestou na cidade em duas fases: 

primeiramente nas décadas de 1930 a 1950, ressurgindo na década de 1970, em uma segunda 

fase com uma maior simplificação de seus elementos. A autora pontua ainda as principais 

características do estilo na primeira fase: “telhado de barro com telhas-pluma, varandas 

sustentadas por colunas [...], falsos-cachorros, muxarabis, azulejos do Porto ou semelhantes, 

detalhes ornamentais com desenhos barrocos, uso de aberturas com arcos etc.” Já na segunda 

fase do estilo: “verifica-se a pulverização desses elementos. São mantidos os caracterizadores 

principais: telhado de barro com beirais; e arcos nas aberturas [...]. Os acréscimos de elementos 

seguem uma espécie de ‘livre curso de criatividade’[...]” (p. 110 e 112). 

Já as residências normandas goianas, segundo Mello (2006, p. 112), foram em grande 

parte projetadas por Kazimierz Bartoszewski, que reproduzira em Goiânia a arquitetura típica 

da região da Normandia, na França, tipologia em voga na cidade do Rio de Janeiro naquele 

período. Seu principal marco estético eram seus telhados de grande inclinação, normalmente 

com o uso de telhas de barro tipo francesa ou de ardósia, suas marsalas no sótão e janelas que 

se abrem sobre o telhado.  
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FIGURA 24: Residência Neocolonial localiza-
da na rua 29, número 190. FONTE:  LIMA e 
MACHADO, 2007, p. 114.

FIGURA 25: Residência Normanda localizada 
na Avenida Tocantins,  número 63. FONTE:  
LIMA e MACHADO, 2007, p.116.
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Segundo a autora, “as casas neocoloniais e normandas diferenciavam-se apenas 

esteticamente [...]. Os programas e agenciamento interno eram similares. Foi apenas, uma opção 

a mais, em uma época que a arquitetura buscava saídas pitorescas para suas proposições” 

(MELLO, 1996, p. 133).  

Observando o desenho de suas plantas (Figuras 26 e 27), nota-se um programa mais 

moderno, distante dos antigos padrões dos casarões coloniais. Casas assobradadas com maior 

racionalidade, cômodos bem iluminados e ventilados, presença das salas de jantar e estar 

conjugadas e uma setorização em estilo “morar à francesa” 17  definido por três zonas: o 

estar/receber, o repousar e o de serviço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Segundo Lemos (1993), no início do século XX, devido às mudanças sociais e econômicas do novo século, as 
famílias aderiram ao programa das modernas residências francesas: “O chique era morar à francesa [...]. O ‘morar 
à francesa’ pressupunha a divisão da moradia em três zonas distintas: a de estar e receber, a de repousar e a de 
serviço. Necessariamente devia-se ir de uma para a outra, sem passar pela terceira. [...]. Assim, surgiram os 
palacetes paulistanos arrodeados de jardins, quase todos providos de porões ditos habitáveis, onde ficavam as 
dependências de serviço, como lavanderia, despensas, quartos de empregada e, inclusive, a cozinha. Desta, as 
refeições subiam à sala de jantar por um monta-cargas ou através de uma estreita escada, que ia desembocar numa 
salinha denominada nas plantas de "ser- vice", que ficava contígua à sala de jantar”. (p. 104).!

RESIDÊNCIAS DO SETOR CENTRAL: 
Por que preservá-las?  

FIGURA 26: Plantas e fachada da residência neocolonial localizada na rua 29, número 190. 
FONTE: SILVA,1993, apud MELLO,1996, p. 137 - 138.
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Outra linguagem da época presente na construção da cidade é a Missões. Segundo 

Atique (2008, p. 223), ela foi introduzida no cenário urbano das metrópoles brasileiras no final 

do século XIX, principalmente no âmbito residencial. Possuí raízes hispânicas, mas sofreu 

grandes adaptações pela absorção de elementos locais.  

CAPÍTULO 2

FIGURA 27: Plantas e fachada da residência normanda localizada na Rua 20, número 220. 
FONTE:  SILVA,1993, apud MELLO,1996, p. 51.

63



!

!
!

Segundo o autor, de um modo geral, a linguagem caracteriza-se por uma fachada 

principal marcada por arcos adornados com falsas aduelas e volutas em sua base, além de gradis 

nas esquadrias, painéis de cerâmica nos balcões de suas janelas, falsas chaminés e torres 

“esquineras”. Possuíam, predominantemente, embasamento em pedra aparente, telhados em 

duas águas com telhas de barro do tipo capa-canal ou estilo francês. Diferenciam-se pelo uso 

de linguagem de acabamentos e revestimento rústicos, com o uso de pedras, ferro forjado e 

madeira (Figura 28). 

Moura (2011) aponta que as residências Missões possuíam planta em “L” circundando 

um grande pátio característico de seus precedentes mediterrâneos. A autora afirma ainda que o 

estilo missões foi utilizado em Goiânia em casas construídas por particulares na “tentativa de 

personalização das moradias”: “A adoção deste estilo, bem como outros associados ao 

ecletismo, foi possibilitada pela inserção dos novos padrões construtivos e a chegada de 

profissionais e materiais capazes de proporcionar uma nova feição às moradias” (MOURA, 

2011, p. 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além dessas primeiras residências, a partir da década de 1950 aparecerem no bairro as 

manifestações do modernismo, que também possuem grande importância histórica e 

arquitetônica para a cidade. O modernismo ganhou força no Brasil a partir da Semana de Arte 

Moderna de 1922, manifestando-se até meados da década de 1970. 

RESIDÊNCIAS DO SETOR CENTRAL: 
Por que preservá-las?  

FIGURA 28: Residência missões, localizada na Rua 5, Setor Central. 
FOTO: Renata Lima Barro, 2018.

64



!

!
!

Segundo Vaz e Zárate (2005, p.5), os primeiros edifícios modernos da cidade 

apresentam uma linguagem nova e diferenciada da produção local, destacando-se na paisagem 

da época. Essa arquitetura foi introduzida em Goiânia com a vinda de jovens arquitetos 

formados no Rio de Janeiro e São Paulo como Eurico Godoy, Elder Rocha Lima, Domingos 

Roiz, Ariel Costa Campos, Raul Filó, Luiz Osório Leão e Silas Varizo. Além dos jovens 

arquiteto goianos, destaca-se a atuação de arquitetos de importância nacional na cidade, como 

David Libeskind18. 

As residências modernistas representaram um novo fluxo de modernidade na capital. 

Sua planta é marcada por espaços livres, sem uso de espaços autônomos, sendo comum a 

presença de átrios, pátios, jardins, mezaninos e terraços. Mas, segundo Vaz e Zárate (2005, p. 

18), as grandes novidades em sua planta são:  

1)! A inserção da garagem - relacionada à maior popularização do automóvel; 

2)! A inserção das salas de estar e da suíte do casal - relacionadas aos novos padrões de 

conforto;  

3)! A nova atenção dada à cozinha e as áreas de serviço como o trabalho do mobiliário 

e novos materiais de acabamento; 

4)! O aumento da quantidade de banheiros, devido às novas preocupações higiênicas; 

5)! A rígida setorização, distinguida em três setores: social, serviço e íntimo. 

Para Vaz e Zárate (2005), essas obras se caracterizavam esteticamente pelo uso de 

formas puras e geométricas desprovidas de ornamentação. Sua arquitetura busca expressividade 

por meio do detalhe arquitetônico e construtivo e valoriza o emprego de materiais em sua 

essência como o concreto e o aço. Outra característica desta arquitetura é o uso da estrutura 

independente, constituída por vigas e pilares, na qual se apoia a laje de cobertura, eliminando a 

função estrutural das paredes e gerando a ideia de monumentalização da forma.  

Dentre os exemplares construídos, destacam-se as residências de Terezinha Barcelar, na 

Rua 91, esquina com a Rua 10, projetada por Eurico Godoi19, e considerada a primeira  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Arquiteto paulista de grande renome nacional. Em Goiânia, projetou a residência de José e Irene Félix Louza na 
Avenida Paranaíba esquina com a Rua 9, no Centro, a de Ignacy Goldfeld e a de Abdala Abrão, ambas na Rua 84, 
no Setor Sul.!
19 Segundo Mello (1996), Eurico Calixto de Godoi foi um arquiteto goiano de grande talento, graduado pela 
Universidade do Brasil no Rio de Janeiro em 1951. Projetou inúmeros edifícios em Goiânia públicos e privados 
nas décadas de 50 e 60.!

CAPÍTULO 2
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residência modernista edificada na cidade (Figura 29). Vaz e Zárate (2005) apontam que a 

residência se diferenciava pela novidade em sua organização espacial. Ela apresenta inversão 

de sua distribuição com a setorização de sua parte social na parte frontal na casa e os quartos 

na parte posterior. Em sua planta (Figura 30) também se destaca a presença do jardim interno, 

que contribui para melhor iluminação e ventilação dos ambientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaz e Zárate (2005, p. 7) completam afirmando que a configuração estética da 

residência também rompe com o padrão existente na época. A edificação se preza pelo uso da 

forma pura e prismática, linhas retas e panos de vidro. “É um projeto de soluções extremamente 

simples, o que poderia ser percebido na forma retangular utilizada e na organização espacial, 

tanto interna quanto externa, apenas que utilizando uma tradição ainda desconhecida”. 

RESIDÊNCIAS DO SETOR CENTRAL: 
Por que preservá-las?  

FIGURA 29: Residência Dourival de Souza Barcellar, projetada por 
Eurico Calixto Godoy. FONTE: Oliveira, 1990.

FIGURA 30: Planta da residência Dourival de Souza Barcellar, 
projetada por Eurico Calixto Godoy. FONTE: Oliveira, 1990.
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Segundo Mello (1996), a relação das residências com o lote mudou a partir do 

modernismo. O modernismo buscava propor desenhos de grandes jardins nas áreas externas 

envolvendo as casas. Assim, os lotes previstos por Corrêa Lima, de 360 m! e 12m de testada, 

não eram suficientes para abrigar as residências modernistas construíam-se em 2 ou 3 lotes. 

 Até meados da década de 1970, arquitetos, projetistas e engenheiros buscaram a 

reprodução de modelos de casas modernistas. Porém, assim como ressaltado por Mello (1996, 

p. 171), a qualidade nem sempre era satisfatória, pois muitos reproduziram os ideais 

modernistas de maneira equivocada, gerando edificações que eram adaptações daquela 

arquitetura. Tais residências ficaram conhecidas como “casas-caixote”, pois possuíam volumes 

puros e sólidos, com a cobertura escondida, linhas retas e sem muita ornamentação nas 

fachadas.  

Vaz e Zárate (2005, p. 15-16) identificam quatro variações arquitetônicas que surgiram 

em Goiânia inspiradas na arquitetura modernista, mas que muitas vezes contrariavam muitos 

dos princípios modernos, entre eles: o edifício de transição - caracterizado pelo volume 

compacto, linhas de coroamento marcadas por frisos e sempre com telha cerâmica; o edifício 

de cobertura inclinada – apresenta cobertura inclinada em um ou dois planos, com linhas de 

coroamento inclinadas ou paralelas; o edifício platibanda – casa de volume unitário em forma 

de prisma, em forma de prisma retangular, por vezes acrescido pelo prolongamento lateral e/ou 

frontal da laje; e o estereótipo – quando prevalece a profusão dos elementos modernistas e/ou 

o tratamento inusitado dos mesmos (Figura 31). 
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FIGURA 31: Residências construídas em Goiânia com variações formais do estilo modernista 
definidos por Vaz e Zárate (2005). FONTE: Vaz e Zárate, s/p, 2005.

EDIFÍCIO DE TRANSIÇÃO
Rua 79, 500 B, Centro.

EDIFÍCIO COBERTURA 
INCLINADA

Rua 104,135 S. Sul.

EDIFÍCIO 
PLATIBANDA

Rua 24, 215 Centro. 

ESTERIÓTIPO
Rua 5, 47, Centro.
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Hoje, ainda restam alguns exemplares destas variações, que se multiplicaram no 

bairro naquele período. Quanto às residências modernistas, a grande maioria foi demolida, ou 

se encontram abandonadas como a residência de Ignacy Goldfeld, projetada por David 

Libeskind (Figura 32). Algumas residências foram preservadas, porém, com a modificação de 

uso e consequentemente de suas características, como a antiga residência Benedito de Souza 

localizadas na Alameda Botafogo, projetada por Luís Osório Leão (Figura 33) ou a residência 

Carlos Cunha Filho, projetada por Silas Varizo e Armando Norman (Figura 34). Poucas ainda 

se encontram preservadas mantendo suas características e uso. A residência da Avenida 

Paranaíba, esquina com a Rua 9, projeto de David Libeskind, do início dos anos de 1960, é 

exemplo disso (Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDÊNCIAS DO SETOR CENTRAL: 
Por que preservá-las?  

FIGURA 33: Antiga residência de Benedito Umbelino de Souza, projetado por Luís Osório 
Leão, localizada na Alameda Botafogo, 211. Fotografia realizada por Fabiana Longhi. 

FONTE: SILVA NETO, 2012, p.82 e 89.

FIGURA 32: Antiga residência de Ignacy Godfeld, projetado por David Libeskind, localiza-
da na Rua 84. Arquivo pessoal Luciana Tombi. FONTE: SILVA NETO, 2012, p.62.
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FIGURA 34: Residência Carlos Cunha Filho, projetada por Silas Varizo e Armando Norman, 
localizada na rua 82, esquina com Gercina Borges, setor central. Autor desconhecido. 
FONTE: SILVA NETO, 2012, p. 110.

FIGURA 35:  Residência modernista localizada na Av. Paranaíba, esquina com rua 9, no 
Setor Central. O projeto foi realizado por David Libeskind. FOTO: Renata Lima Barros, 2018.
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Tipologia caracterizada 
por volumentria compacta 
e a presença marcante de 
alpendres no acesso princi-
pal. Construídas segundo 
os preceitos modernos, 
prezando pela higiene e 
racionalidade construtiva.

Residências com telhado de barro 
com telha-pluma, varandas susten-
tadas por colunas , falsos-cachorros, 
muxarabis, azulejos do Porto ou se- 
melhantes, detalhes ornamentais 
com desenhos barrocos, uso de 
aberturas com arcos .

CASAS-TIPO

Estilo de influência espânica marca-
das pela presença de arcos adorna-
dos, volutas de base, painéis de 
cerâmica nos balcões das janelas, 
falsas chaminés e torres esquineiras.

MISSÕES

NEOCOLONIAL

FIGURA 36: Casa-tipo Setor Central, localizada na rua 55. FOTO:  Renata 
Lima Barros, 2018.

FIGURA 37: Residência neocolonial, localizada na rua 29. 
FOTO:  Renata Lima Barros, 2017.

FIGURA 38:  Residências Missões, localizada na rua 
5. FOTO:  Renata Lima Barros, 2018.

RESUMO DAS PRINCIPAIS ESTILOS ARQUITETÔNICAS 

DAS RESIDÊNCIAS HISTÓRICAS DE GOIÂNIA



As residências art déco caracterizam-se por 
fachadas marcadas pela existência de frisos 
e linhas retas; pilares abaulados e janelas em 
“escotilhas” e portas com ornamentação 
geométrica. Na construção, destacava-se 
os materiais modernos da época como 
tijolos industrializados, concreto na estrutura, 
esquadrias metálicas, entre outros.

Outras características presentes na estética 
desse estilo, são os elementos geométricos, 
que se aproxima da racionalidade mo- dern-
ista, riqueza em detalhes, que aproxima o 
estilo do art nouveau, e o design industrial 
retirado da aerodinâmica dos automóveis.

As residências modernistas 
caracteriza-se pelo uso da 
forma pura, ausência de orna-
mento, fechamentos em 
vidro, o uso de pé direito 
duplo, planta-livre com 
terraços e pátios, grandes 
escadas de acesso e a valori-
zação de materiais como o 
concreto e o ferro.

ART-DÉCO

MODERNISTA

Seu principal marco estético eram 
seus telhados de grande inclinação, 
normalmente com o uso de telhas 
de barro tipo francesa ou de ardó-
sia, suas marsalas no sótão e janelas 
que se abrem sobre o telhado. 

NORMANDA

FIGURAS 41 e 42: Residência Modernista, localizada na rua 84, Setor Sul, hoje 
abriga a sede do IPHAN . FONTE: IPHAN, 2019.

FFIGURA 40: Museu Pedro Ludovico. FOTO:  Renata 
Lima Barros, 2019.

FIGURA 39: Residência Normanda, localizada na 
rua 20. FOTO:  Renata Lima Barros, 2018.
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2.3. O Setor Central e as transformações do seu espaço 

Até a década de 1950, o Setor Central não se desfigurou de maneira significativa do 

plano inicialmente proposto, com o predomínio de residências unifamiliares e largas avenidas 

arborizadas. Porém, as novas diretrizes estabelecidas pelo Estado em 1947 encaminharam para 

uma descaracterização do plano urbanístico da cidade, principalmente nas áreas até então não 

consolidadas.  

Neste ano, foi aprovado o Código de Edificações de Goiânia, que determinava as leis 

de Zoneamento, de Loteamentos, de Uso e Ocupação do Solo. Esse código liberou para a 

iniciativa privada a execução de novos loteamentos, desde que os empreendedores 

implantassem toda a infraestrutura necessária. Assim, a iniciativa privada passou a ter mais 

liberdade, podendo controlar o uso do solo das novas edificações. 

Junta-se a isso o boom populacional da cidade a partir da década de 1960. Segundo Vaz 

(2002), Goiânia chegou no ano de 1950 com 53.000 habitantes, já ultrapassando o previsto no 

plano original. Posteriormente, na década de 1960, a cidade passou por expansão populacional 

exponencial devido, principalmente, a construção da cidade de Brasília. Neste cenário 

desordenado, o Estado perde o controle das novas construções o que, ao longo do tempo, levou 

à desconfiguração dos espaços urbanos da cidade. 

No final da década de 1950 e o início da década de 1960, começam a ser construídos os 

primeiros edifícios em altura no Setor Central. Em 1944, foi construída a Sede da Sociedade de 

Pecuária (SGPA), o primeiro edifício vertical de uso institucional, com cinco pavimentos. 

Segundo Unes (2001), era e o maior edifício da cidade naquele período. Nesta época, também 

começam a aparecer os primeiros edifícios habitacionais em altura, promovidos pelos Institutos 

de Aposentadoria e Pensão (IAPs) e Fundação da Casa Popular (FCP). Segundo Lucas (2016), 

os primeiros edifícios residenciais em altura foram o edifício 28 de Agosto (IAPB), os edifícios 

Concórdia e Pioneiro (IAPC), também localizados no Setor Central, todos com galerias 

multifuncionais construídos na década de 1950 (Figura 43). 
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FIGURA 43: Fotografia de Tibor Jablonsky, datada de 1957, pertencente ao acervo do IBGE. 
A imagem emonstra a existência de poucos edifícios no Setor Central. Em destaque o bloco 
do IAPC (edifícios Pioneiro e Concórdia) e o edifício 28 de Agosto. FONTE: LUCAS (2016), p. 
69 (adaptado pela autora).

Edifício 28 de Agosto

Teatro Goiânia

Edifício Concórdia/Pioneiro
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O intenso crescimento e as demais desordens ocorridas cidade naqueles anos levaram o 

então prefeito da cidade, Jaime Câmara, a promulgar uma lei municipal que suspendia a 

aprovação de loteamentos particulares, bem como a revisão dos até então aprovados. Também 

se via necessária a elaboração de um novo plano capaz de reorganizar seu espaço urbano. Então, 

com tal finalidade, em 1959, foi contratado o arquiteto Luís Saia, encarregado de elaborar um 

novo Plano Diretor para a cidade.  

Segundo Oliveira (1985, p. 8), Saia buscava “direcionar a ocupação urbana, e sanar os 

seus problemas, respeitando as características de cada lugar e aproveitando suas 

potencialidades”. Em relação ao Setor Central, consciente da importância, coloca-o como um 

dos focos de suas alterações, propondo uma série de melhorias de infraestrutura urbana e viária, 

adensamento de sua ocupação com a liberação da verticalização, deliberações que incidem em 

modificações gradativas a estrutura do bairro, ocorridas nas décadas subsequentes. 

Em seu plano, Luís Saia demonstra-se extremamente empenhado em resolver os 

problemas existentes na capital naquele período. Sobre as alterações de Saia no Setor Central, 

Ribeiro (2004, p. 78) diz que o arquiteto propôs correção das seguintes falhas: “(...) restauração 

das vielas e áreas das quadras centrais da cidade, que dariam acesso às garagens subterrâneas, 

condição indispensável para a mudança dos índices de aproveitamento”. 

Porém, por motivações políticas, seu plano não foi totalmente efetivado. No Setor 

Central, por exemplo, suas ideias foram aplicadas apenas parcialmente, liberando os gabaritos 

das áreas centrais sem, porém, equipá-los de estacionamentos subterrâneos, como foi previsto  
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no projeto original. Deste modo, assim como o pontuado por Ribeiro (2008), o fato de terem 

sido aplicadas apenas algumas das propostas de Saia, fez com que o plano se tornasse pernicioso 

para a cidade e malvisto pela população.  

Neste período, entre as décadas de 1960 e 1970, percebe-se uma modificação mais 

intensa do padrão de uso e ocupação do solo e da estrutura do setor. Segundo Romualdo (2018, 

p. 64), acompanhando as tendências de verticalização das metrópoles brasileiras, Goiânia 

intensifica seu processo de verticalização no final da década de 1960, com a construção de 

novos edifícios em altura no Setor Central. “Nas décadas de 1960 e 1970, esses edifícios são 

aceitos pela população como uma nova possibilidade de morar”. Segundo a autora, o setor foi 

o principal alvo dos moradores e dos investidores quando o foco era habitação em altura, com 

a construção de fartos edifícios nesse período. 

Segundo Caixeta e Romualdo (2018, s/p), os edifícios construídos entre as décadas de 

1950 e 1970 foram produzidos para a população de renda média e alta, uma vez que o bairro 

apresentava elevado prestígio econômico e social. Segundo as autoras, foram construídos, 

principalmente, dois padrões de apartamentos: aqueles de um por andar, com quatro quartos, 

acabamentos de luxo e área construída de cerca de 300 m!; e aqueles com três ou mais 

apartamentos por andar, com dois ou três quartos, e metragens reduzida (a partir de 80m!), 

inicialmente financiados pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), a Fundação Casa 

Popular (FCP) e posteriormente, o Banco Nacional de Habitação (BNH). Porém, ambas as 

tipologias se caracterizam pelas premissas de racionalização em seu programa e materiais 

construtivos, modulação estrutural e preocupação com conforto interno das edificações.  

No ano de 1969, foi desenvolvido o Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia 

(PDIG). Para a elaboração do novo plano, foram contratadas a empresa SERETE S/A 

Engenharia – encarregada de coordenar o trabalho de elaboração do plano - e o escritório do 

arquiteto Jorge Wilheim, responsável pelo desenvolvimento do desenho urbanístico.  

No Setor Central, especificamente, o novo plano reduz o índice de aproveitamento das 

novas construções, como modo de frear a verticalização, sugerida por Saia. Em sua proposta, 

Jorge Wilheim dá grande importância ao eixo Leste-Oeste representado pela Avenida 

Anhanguera. Em 1975, essas diretrizes foram acentuadas com a contribuição de Jaime Lerner,  
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FIGURA 44: Croqui da proposta de transporte de Jaime Lerner, apresentado em 1975. Fonte: 
AMARAL, 2008.
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contratado para desenvolver os planos setoriais de transporte e recreação da cidade. Baseada no 

modelo de Curitiba, Lerner propõem o Sistema de Transporte Urbano Coletivo de Goiânia, 

implementando a integração das rotas existentes ao eixo leste/oeste representado pela Avenida 

Anhanguera.  

Fartos recursos foram destinados para a implementação do novo sistema, sendo que os 

investimentos se concentraram principalmente no Setor Central. Segundo Amaral (2008), 

Lerner propôs a Avenida Anhanguera com o Eixo Regional de Serviços e Transporte em Massa, 

somada a dois eixos paralelos. O novo sistema proporcionou um adensamento do setor 

preferencial (Figura 44) e significativas mudanças na organização de Goiânia, sobretudo no 

Centro.  

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Vaz (2002), as propostas de Jaime Lerner também viabilizaram o acesso da 

população da periferia ao Setor, o que levou à sua “popularização”. Com isso, a elite começou 

a se demonstrar insatisfeita, deixando aos poucos de vê-lo como um local adequado para sua 

moradia. Concomitantemente, novas centralidades vão se formando, principalmente nos setores 

Oeste e Sul. Tais transformações proporcionaram expressivas alterações na dinâmica da cidade, 

sobretudo no Centro. Segundo a autora: 

Relevante também é a efetiva saída da elite do centro, que já não o identifica mais 
como local para moradia, e sua gradativa substituição por grupos sociais populares. 
Não se pode esquecer quão importante é o sistema de transporte urbano neste 
processo, uma vez que ele liga e traz para o centro uma extensa periferia, inclusive 
aquela situada em outros municípios. (VAZ, 2002, p.110) 
 

Vaz (2002) aponta que alguns outros fatores contribuíram para o êxodo da elite que, 

insatisfeita, deixou de ver o Setor Central como um local adequado para moradia e trabalho, o  
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que levou a uma gradativa mudança no perfil do público e das atividades 

desenvolvidas nessa região da cidade. Entre elas, encontra-se o aumento do fluxo de veículos, 

a carência de vagas de estacionamento, a falta de manutenção de edifícios públicos e a 

deficiência na prestação de alguns serviços por parte do poder público.  

O comércio de luxo, assim como consultórios e escritórios de profissionais liberais e 

agências bancárias, gradativamente migraram para os bairros mais próximos – primeiro para o 

Setor Oeste e posteriormente para os Setores Aeroporto, Sul e Marista–, que passaram atuar 

como novas centralidades, ainda que menos importantes que o Setor Central. Segundo Vaz, foi 

a partir de 1981, com a criação do Flamboyant Shopping Center, que o Setor Central começou 

de fato a perder importância, a ponto de se iniciar um processo de “esvaziamento e decadência” 

dessa área. 

Assim, residências unifamiliares restantes na região começaram a ter seu uso alterado 

para o comercial, de prestação de serviços ou misto, o que passou a refletir na morfologia das 

zonas residenciais, onde as casas passaram a sofrer intervenções para se adaptarem a seus novos 

usos. Com esse processo de alteração de usos, pode-se perceber também um impacto na 

vegetação urbana que apresenta significativa redução entre as décadas de 1950 e 1980. 

Já o sistema viário, com o incremento do transporte público, apresentou algumas 

alterações na forma urbana das Avenidas Goiás e da Avenida Anhanguera. Após a implantação 

do Eixo – Anhanguera, onde ocorreu a troca do canteiro central e suas árvores pelo novo sistema 

de transporte público, a Praça do Bandeirante, marco da cidade, localizada no cruzamento da 

Avenida Anhanguera com a Avenida Goiás foi consideravelmente alterada. Na Avenida Goiás, 

as alterações foram menos bruscas com a implementação das paradas de ônibus e do eixo de 

transporte sem a descaracterização do canteiro central.  

Deste modo, entre as décadas de 1950 e 1980, percebe-se uma modificação do padrão 

de uso e ocupação do solo e mudanças na estrutura do setor, que passa a receber edificações 

com maior gabarito. O aumento da verticalização significou a demolições de muitas residências 

unifamiliares existentes na Zona Residencial. Dentro desse processo de verticalização, destaca-

se um efeito de concentração de condomínios de edifícios que ocupam grande parte das quadras, 

causando também a aglutinação de lotes. Fato este que reflete na alteração da forma urbana da 

Zona Residencial e em sua escala, anteriormente composta exclusivamente por residências de, 

no máximo, dois pavimentos.  



Vista aérea do Setor Central na década de 1940, demonstra a 
configuração urbana proposta inicialmente para o setor. FONTE: 
Arquivo SEPLANH.

Vista aérea do Setor Central na década de 60, demonstra o início da 
verticalização no setor. FONTE: Arquivo SEPLANH .

Foto do ano de 1975, demonstra o Setor com um grande número de 
edifícios em altura. Fonte: Biblioteca SEPLANH. Foto: Hélio Oliveira 
(1975).

Vista aérea da década de 1990. Goiânia. FONTE: IBGE.

FIGURA 45: Vistas aéreas do setor nas décadas de 1940, 1960, 1970 e 1980. Pode-se perceber 
o adensamento, crescimento do número de edifícios em altura. Fonte: Elaborado pela 
autora.

Década de 1940 Década de 1960

Década de 1970 Década de 1990
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!
No entanto, percebe-se que na região do antigo Setor Norte não ocorreu o fenômeno 

de verticalização, mantendo assim o padrão de ocupação sem grandes alterações, com 

edificações de baixo gabarito (até quatro pavimentos). Pode-se perceber também uma 

significativa redução da vegetação urbana, uma vez abundante na zona residencial. Essa 

escassez é claramente notada no canteiro central da Avenida Paranaíba, atualmente ocupada 

por uma feira, que demandou que toda vegetação fosse removida.  

Posteriormente, entre os anos de 1990-1992, foi proposto a Plano Diretor Integrado da 

Engevix Engenharia S.A. O novo plano da empresa propôs apoio ao já iniciado processo de 

descentralização, como meio de aliviar a intensa conurbação no Centro. Além disso, iniciou 

uma política de “embelezamento do setor”, com a pretensão de promover uma requalificação 

urbana da região. Segundo Vaz (2002), dentre as principais medidas pode-se destacar a 

recuperação dos passeios públicos, a implantação do eixo norte-sul e de nova sinalização 

urbana, a adoção de uma área de estacionamento controlado, o recapeamento das ruas e a 

requalificação dos bosques.  

Em uma análise das fotos aéreas das décadas de 1940, 1960, 1970 e 1990 (Figura 45), é 

possível visualizar as intensas modificações sofridas ao logo das décadas, como seu 

adensamento e verticalização ao longo dos anos. 
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1933:
- Attilio  Corrêa Lima é contratado para 
propor o primeiro plano diretor da cidade 
de Goiânia 
- Lançamento da Pedra fundamental de 
Goiânia
1935:
Correa Lima rescinde o contrato com o 
Estado 

1936:
Armando de Godoy é contratado para 
substituir Correa Lima

Décadas de 1940 e 1950, a configuração Setor 
Central já se encontra mais consolidada. 

Nas décadas de 50 e 60 a cidade adensa, 
cresce, e atividades, continuam concentradas 
no Setor. Verifica-se o início da verticalização 
do Centro, ainda que tímida.

1944:
Construção do primeiro edifício vertical 
de uso institucional na cidade (Sede da 
Sociedade de Pecuária).

1957:
Construção da cidade de Brasília.  

1947:
Novo código de Edificações de Goiânia.

Década de 1950:
Construção dos edifícios Concórdia e Pioneiro.

1959:
Plano diretor de Luis Saia.

1938:
- Inaugurados os primeiros prédios da 
Praça Civica
- Mudança do poder para a Praça Civica 
- Oficializado o primeiro Plano Diretor da 
Cidade de Goiânia

1933 1935 1936 1938 1944 1957 1959

FIGURA 47:  Avenida Anhaguera com o Hotel Presidente em primeiro plano e no fundo Edifício 
Concórdia e Pioneiro . FONTE: Arquivo SEPLANH.

FIGURA 46: Traçado Geral da cidade. 
FONTE:  Arquivo SEPLANH 

LINHA DO TEMPO HISTÓRCO SETOR CENTRAL

Em 20 de dezembro de 1932, Pedro 
Ludovico Teixieira, por meio do decreto 
2737, que cria uma comissão encarrega-
da de escolher o local adequado para 
a nova capital, e em 18 de maio de 
1933, o decreto 3350, determinou a 
escolha da região de campinas. 
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1964:
Golpe militar
Criação do SERFHAU  

1966:
Instituição dos chamados planos locais 
de desenvolvimento integrado  

1967:
Plano diretor de Jorge Whilhen 

1989 - 1992:
Plano de Desenvolvimento Integrado de 
Goiânia, oficializado em 1994.

Década de 90:
Na década de 90, inicia-se a fase de “decadência”
dos comércios do Setor Central.

2007:
- É proposto um novo Plano Diretor para 
a cidade de Goiânia, por meio da  Lei 
- Complementar número 171, de 29 de maio de 
2007 (LC 171/07)

2017-2018:
Revisão do Plano Diretor da cidade

Entre os anos de1965 a 1975 verifica-se 
a intesificação do processo de verticali-
zação do Setor Central financiados prin-
cipalmente pelos BNH.

Na década de1980 precebece-se um novo 
padrão na estrutura do Setor Central, que passa
possuir uma grande quantidade de prédios 
de alto gabarito.

1975:
Propostas de Jaime Lener

1964 1967 1975 1989 2007 2017-2018

FIGURA 48:  O esquema apresenta o período de construção dos edifícios habitacionais em altura no Setor Central de Goiânia. FONTE:  
Romulado, 2018 (adaptado pela autora).
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2.3. O Centro, Suas Residências E Sua Atual Realidade 

No ano 2007, foi proposto um novo Plano Diretor para a cidade, prevendo mudanças 

que auxiliassem a reduzir seus diversos problemas urbanos. Segundo o site da Prefeitura20, o 

plano buscou lançar estratégias e diretrizes, enxergando a cidade de Goiânia como uma 

Metrópole Regional. Sua formulação procurou trabalhar com eixos estratégicos, buscando a 

construção de uma cidade desejável. Porém, o plano não trabalha as questões patrimoniais e 

suas especificidades e não propõe diretrizes visando garantir a preservação das áreas de 

importância histórica, como o Setor Central. 

No ano de 2017, foi iniciada a revisão do plano e uma de suas inovações apontadas é a 

preocupação com as questões patrimoniais. Há grande expectativa em relação ao novo plano, 

porém ele ainda não foi concretizado e, segundo a Secretaria de Planejamento, ainda não há 

previsão para sua efetivação. Segundo o Superintendente de Planejamento, Henrique Alves:  

Há uma preocupação com o patrimônio, em especial com o Centro de Goiânia, que 
não havia antes. Propomos a criação de uma nova unidade territorial, a do patrimônio 
histórico; além de acabar com a outorga onerosa e com todas as taxas e licenças 
urbanísticas para a região, como uma forma de incentivar a habitação e a economia. 
(JORNAL OPÇÃO, 2018.)  
 

Goiânia é uma cidade de recente concepção, mas apesar de jovem, possui grande valor 

histórico e significativos edifícios de valor patrimonial. Caminhando pelo Setor Central, por 

exemplo, ainda é possível encontrar alguns exemplares de casas-tipo, casas no estilo art déco, 

normandas, neocoloniais e modernistas, porém, somente um olhar atento consegue perceber a 

qualidade arquitetônica destas edificações, que ficam espalhadas uma das outras e escondidas 

em meio à quantidade de edifícios de grande porte, propagandas, totens, muros e pichações. 

Nos últimos anos, foram frequentes as notícias a respeito de casas históricas sendo 

demolidas e depredadas, como o caso polêmico da residência da Rua 20, demolida no dia 26 de 

março de 2013 (Figuras 49 e 50), ou o sobrado modernista da Rua 16, demolido dias depois 

(Figura 51 e 52). Esses casos tiveram grande repercussão, pois as residências eram importantes 

exemplares ainda remanescentes na cidade, e o sobrado, particularmente, ainda possuía um 

painel da famosa artista plástica goiana Maria Guilhermina. Assim, muitas pessoas do meio  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Disponível em: <https://goianiadofuturo.goiania.go.gov.br/planodiretor-2/> 
!
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FIGURA 50: Residência da rua 20 demolida 
em 26 de março de 2016. FONTE: Jornal O 
Popular, 2013.

FIGURA 49: Residência da rua 20, uma das 
poucas casas em estilo art decó que 
restavam em Goiânia. FONTE: Jornal O 
Popular, 2013.

FIGURA 52: Resquício do sobrado: painel de 
Maria Guilhermina. FONTE:  Jornal O Popular, 
2014.

FIGURA 51: Sobrado modernista, localizado 
na esquina das Ruas 16 e 29, sendo demolido 
no dia 30 de junho de 2013. FONTE:  Jornal O 
Popular, 2013.

 

!

!
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cultural condenaram as demolições, chamando atenção de órgãos do poder público, 

como o Ministério Público do Estado.  

No ano de 2018, outra residência modernista de importante valor arquitetônico, 

localizada na Rua Dona Gercina Borges, pegou fogo por motivos desconhecidos (Figura 53 e 

54). A notícia ganhou destaque, pois a casa se encontra abandonada, servindo de abrigo para 

moradores de rua da região, assim como a antiga residência da Rua 84, projetada com David 

Libeskind. 

Recentemente, outro caso que virou manchete foi o da demolição de uma das últimas 

casas históricas da Rua 20. O episódio também gerou grande repercussão, pois pertencia a 

Academia Goiana de Letras, instituição ligada ao meio cultural, que deveria dar um bom 

exemplo de como preservar (Figuras 57 e 58). 
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FIGURA 55: Residência com intervenção de grafites 
em sua fachada, uma das poucas residêncais 
ainda restantes da rua 20. FONTE: GOOGLE STRET 
VIEW, 2018.

FIGURA 56: Momento da demolição da residência. 
Foto realizada por Zuhair Mohamad. FONTE: CAU 
GO, 2018. 

FIGURA 57: Residência de Ignacy Godfeld, localiza-
da na rua 84, Setor Central. FONTE: SILVA NETO, 
2012, p. 62.

FIGURA 58: Residência de Ignacy Godfeld, localiza-
da na rua 84, desocupada e em situação de aban-
dono. FONTE: GOOGLE STRETVIEW, 2019.

FIGURA 53: Imagens da residência em chamas. 
FONTE: Globo G1, 2017.

FIGURA 54: Residência modernista localizada na 
Rua Gercina Borges incendiou em 2017. Hoje é 
utilizada como abrigo para moradores de rua. 
FOTO:  Renata Lima Barros,  2018.
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Infelizmente, essa é a realidade deste patrimônio. Assim, o Setor Central, 

inicialmente dotado de quadras preenchidas por casas-tipo, ecléticas, neocoloniais, déco e 

modernistas, vem a cada dia aumentando sua concentração de estacionamentos e lotes vagos, 

deixando clara a falta de valorização e reconhecimento social deste acervo. 

Em sua dissertação, Ana Amélia Moura realizou o levantamento e redesenho de 46 

projetos de residências construídas entre as décadas de 1930 e 1940, em Goiânia, pertencentes 

ao acervo do Arquivo Histórico Estadual. Destes, 37 apresentavam o projeto completo, com 

desenho de sua fachada principal e planta, além da planta de locação e endereço completo.  

Com base em seu trabalho, foi possível realizar o Mapa 1, onde estão locadas e 

numeradas cada uma das 37 residências que possuem projeto completo, redesenhadas por Ana 

Amélia de acordo com o endereço apontado. Sabendo da localização de cada uma das 

residências, foi possível analisar a atual situação do terreno e fazer um comparativo de antes e 

depois de cada um deles, sendo o antes a fachada da residência histórica e o depois a atual 

situação do imóvel.  

Nas imagens, pode-se visualizar que restaram apenas 6 das residências históricas 

estudadas por Ana Amélia (marcadas com um quadrado azul), sendo que a grande maioria foi 

demolida (marcadas com quadrado vermelho). Algumas foram substituídas há décadas, dando 

espaço a edifícios residenciais; outras foram demolidas para dar espaço a estacionamentos e 

lojas comerciais, outras “viraram” lotes baldios. Isto demonstra que este acervo de residências 

históricas vem desaparecendo significativamente a cada ano e se não forem tomadas medidas 

em prol de sua preservação, ele será completamente perdido.  
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FIGURA 59- Residência 1, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 60- Residência 2, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 61- Residência 3, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 62- Residência 4, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 63- Residência 5, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 64- Residência 6, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 65- Residência 7, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 66- Residência 8, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 67- Residência 9, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 68- Residência 10, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 69- Residência 11, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 70- Residência 12, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 71- Residência 13, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 72- Residência 14, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 73- Residência 15, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 74- Residência 16, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 75- Residência 17, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 76- Residência 18, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.
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FIGURA 77- Residência 19, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 78- Residência 20, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 79- Residência 21, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 80- Residência 22, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 81- Residência 23, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 82- Residência 24, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 83- Residência 25, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 84- Residência 26, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 85- Residência 27, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 86 - Residência 28, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 87 - Residência 29, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 88 - Residência 30, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 89 - Residência 31, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 90 - Residência 32, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 91 - Residência 33, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 92 - Residência 34, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 93 - Residência 35, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 94 - Residência 36, desenho fachada 
feito por Moura (2011), foto GOOGLE MAPS 

(2018). FONTE: Elaborado pela autora.
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De fato, a preservação de residências unifamiliares de valor patrimonial constitui um 

processo de muitos desafios, por abranger tanto questões de toda uma sociedade como da vida 

privada. Afinal, apesar da importância de sua preservação para a sociedade, uma casa deve 

cumprir sua função precípua de garantir o abrigo, com conforto e de acordo com as vontades 

de seus moradores. Assim, o que ocorre é que muitas vezes sua importância como bem cultural 

é deixada em segundo por seus moradores e proprietários e, principalmente, pelo mercado 

imobiliário.  

Durante muitos anos, o Setor Central assumiu o papel idealizado por Attilio Corrêa 

Lima como centro dos acontecimentos goianienses. Em relação às zonas residenciais, 

especificamente, o urbanista planejou áreas restritas às habitações, tanto no Setor Central 

original como no Setor Norte – hoje incorporado ao Centro. Tais regiões foram planejadas para 

possuírem uma ambiência residencial, com ruas arborizadas, lotes ocupados por casas 

ajardinadas e com muros baixos que, porém, foram substituídas por ruas comerciais com uma 

grande quantidade de estacionamentos e edifícios voltados para o comércio. As poucas 

residências ainda existentes possuem muros altos, gradis, cercas elétricas e seus jardins frontais 

foram cimentados para abrigarem suas garagens. Assim como o dito por Vaz e Zárate (2004): 

[...] O desgaste, a obsolescência, a aspiração do novo e o encanto pela moda também 
acabam por alimentar a ação de outras destruições – as demolições, substituições e 
descaracterizações de parcelas ou frações de espaço fazem parte do dia a dia dos 
bairros mais centrais de Goiânia. O ritmo das mutações expõe fragilidade da memória 
urbana e, neste sentido, o registro e a divulgação sobre o universo que persiste são 
urgentes, ainda que se tenha consciência de que o documento não substitui o 
testemunho vivo do objeto (VAZ; ZÁRATE, 2004, p. 2) 
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Capítulo 3
AS RESIDÊNCIAS O SETOR CENTRAL: 

LUGAR DE MEMÓRIA



FIGURA 93: Residência Setor Central. Foto: Renata Lima Barros, 2017.FIGURA 95: Residência Eclética, localizada na Alameda Botafogo,  Setor Central. 
Foto: Renata Lima Barros, 2017.
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3. As Residências Históricas, Seus Moradores E Seu Vínculos 

 

Quando uma casa antiga é demolida um referencial é destruído e se perde toda a história 

que ela representa. As casas guardam em si não só a história da vida privada, mas também da 

história do local. Elas refletem as mudanças ocorridas em nossa sociedade através de suas 

configurações arquitetônicas, organizações externas e internas, materiais e métodos 

construtivos.  

As residências históricas do Setor Central acumulam as marcas da sociedade goianiense. 

Porém, a falta de reconhecimento e identificação por parte da sociedade faz com que esse acervo 

fique relegado ao esquecimento e sujeito ao desaparecimento: 

Goiânia é uma cidade extremamente jovem se comparada, por exemplo, às cidades do 
início da colonização. Paradoxalmente, o espaço edificado nos primeiros tempos de 
sua construção [...] tem sido destruído de uma forma bastante rápida, em razões das 
mutações próprias do espaço da cidade. (VAZ e ZÁRATE, 2004, p. 2). 

Assim sendo, na busca pela preservação e valorização desses bens, é de primordial 

importância estudar a relação existente entre a sociedade e esse acervo, como os moradores e 

proprietários percebem esse patrimônio. Acredita-se que a compreensão da relação existente 

entre sociedade/acervo possibilita traçar caminhos para sua preservação. 

Para alcançar os objetivos pretendidos, neste capítulo se busca estudar esse patrimônio 

compreendendo a história de cada casa e se aproximando do cotidiano de seus moradores, a fim 

de entender as relações que ali existiram e, principalmente, aquelas que existem. A intenção é 

desvendar o valor de cada casa, o valor além daqueles valores institucionalizados, aquele 

atribuído; é estudá-las para compreender o que mobiliza o ato de preservar. 

A análise proposta nesta dissertação será baseada na metodologia de estudo de casos, 

considerando-se que o número de residências ainda existentes no Setor Central é significativo 

para um estudo aprofundado de todo o acervo. Deste modo, foi selecionada uma amostra de 

residências para análise. Segundo Fachin (2001), o método científico se caracteriza pela escolha 

de procedimentos sistemáticos para descrição e explicação de uma determinada situação, 

podendo ser dividido em duas tipologias de abordagens: as quantitativas e as qualitativas. Neste 

trabalho, será utilizado o método qualitativo, baseado na observação e avaliação das amostras 

estudadas. Para isso, serão realizadas análises dos aspectos físicos e morfológicos do objeto de 

pesquisa, assim como de aspectos subjetivos, relacionados à sua percepção por parte de seus 

usuários.  
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Foram eleitas quatro residências para o desenvolvimento do estudo proposto. A 

seleção foi feita a partir do trabalho realizado no “Inventário de Arquitetura Residencial 

Unifamiliar de Goiânia: Décadas de 1930 a 1970” que, como já foi mencionado, catalogou 339 

residências de valor histórico nos bairros pioneiros da cidade37, sendo 212 localizadas no Setor 

Central.  

Para a catalogação, inicialmente, teve-se como base: “[...] pesquisas e listagens em 

órgãos públicos locais, pesquisas históricas, além de levantamentos anterior realizados pela 

PUC-GO e UFG [...].” (CAIXETA, 2017c, s.p.). A partir destas residências já identificadas por 

outros trabalhos, partiu-se então para a realização de novas pesquisas com a intenção de, 

primeiramente, revisar tais estudos (identificando as casas ainda existentes, por exemplo), e em 

um segundo momento, identificar outras residências que também possuíam valor patrimonial. 

Este trabalho foi realizado durante meses. Foram realizadas pesquisas de campo, 

caminhando pelas ruas do setor e buscando o reconhecimento destes bens. O acervo que era 

previamente identificado pelas equipes in loco passava ainda por análises em grupo, como uma 

nova “triagem” para uma verificação mais precisa. Depois de meses de discussões, aquelas 

residências consideradas de valor patrimonial pelos estudos foram locadas em mapas, seguindo 

o sistema de catalogação SICG-IPHAN. 

Deste acervo de 339 residências, 29 foram eleitas para o desenvolvimento de seu 

inventário completo, considerando os critérios de análise do estado de preservação, 

conservação, excepcionalidade do bem, reversibilidade de danos e ambiência (CAIXETA, 

2017c). O inventário significou o preenchimento das fichas M3.01, M3.02 e M3.03 do sistema 

SICG-IPHAN, que contém o desenho das plantas de situação, implantação, cobertura, planta 

baixa, cortes e fachadas, além de um levantamento fotográfico de cada uma das casas. 

Tendo como base o acervo de 29 residências selecionadas pelo Inventário, foram eleitos 

quatro bens para estudo nesta dissertação, levando em consideração os seguintes critérios: 

1)! Localização no Setor Central e entorno imediato. A região foi escolhida como 

critério de recorte espacial, pois a intenção do trabalho era de estudo das primeiras 

residências de Goiânia, aquelas edificadas no núcleo inicial da capital, composto, 

basicamente, pelo Setor Central e entorno; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Os bairros estudados foram aqueles considerados constituintes do núcleo inicial da cidade, sendo eles: Centro, 

Bairro Popular, Setor Sul, Setor Aeroporto e Setor Oeste.!
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2) Uso residencial. Inicialmente foram pré-selecionadas antigas residências 

que hoje possuem diferentes tipologias de uso, com a intenção de realizar um 

comparativo entre cada um dos casos ,  como residências que passaram a ter o uso 

comercial;  residências  que  se  tornaram  edifícios   assistenciais,   como   casas 

de repousos e residências que continuaram com seu uso original. Porém, com o 

desenvolvimento do trabalho, foi constatado que a grande contribuição desta 

pesquisa seria trabalhar com as casas e seus moradores, compreendendo seus 

vínculos no contexto das relações do habitar; 

3) Diferentes linguagens arquitetônicas. Considerando a variedade de linguagens do 

acervo de residências unifamiliares da cidade seria importante, para melhor 

qualidade das análises, buscar uma variedade nos exemplares escolhidos, não se 

restringindo somente a casas-tipo, por exemplo; 

4) Facilidade de acesso aos moradores. A partir da participação no Inventário, foi 

possível a identificação daqueles moradores que possuíam maior disponibilidade de 

tempo e abertura para a realização de entrevistas. Deste modo, foi possível 

selecionar apenas as residências que possuíam moradores que possivelmente 

concederiam as entrevistas; 

5) Tempo de moradia na residência. Na seleção, foi considerado o tempo de 

permanência na residência. Afinal, para enriquecimento do trabalho, seria 

necessário o conhecimento da história da casa, quais foram os antigos moradores, 

como foi sua construção, com era a rotina e ambiente da rua antigamente, por 

exemplo; 

6) Diferentes histórias de vida e vínculos. Para a construção de uma análise mais rica, 

seria interessante o estudo de diferentes histórias em cada caso - como proprietários 

que compraram a residência há anos e continuam residindo ali e proprietários que 

moravam ali com seis pais e herdaram a propriedade.  

Assim, foram escolhidas: RESIDÊNCIA 1 - residência de Sebastião Lucas Resende 

Filho, casa-tipo, localizada na Rua 56, número 305, Setor Central; RESIDÊNCIA 2 - residência 

de Filomena Costa de Oliveira, casa-tipo, localizada na Rua 71, número 183; RESIDÊNCIA 3 

- residência de Ana Maria Lisboa Cesarino de Paula, modernista de transição, localizada na Rua 

23, número; RESIDÊNCIA 4 - residência de Waldomiro Bariani Ortêncio, modernista, 

localizada na Rua 82, número 256, Setor Sul. 
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Primeiramente, foi realizado um estudo prévio a respeito de cada uma das residências, 

tendo como base o material elaborado pelo Inventário, como a análise de suas plantas e a 

compreensão do local onde estão inseridas !!

A partir de tal estudo, partiu-se para o trabalho in loco, por meio de visitas pré-

agendadas com os moradores. Nesta etapa, foram realizadas entrevistas com 

proprietários/moradores de todas as quatro casas selecionadas para estudo, registradas por áudio 

pela pesquisadora. A elaboração dos questionários foi fundamentada nas revisões bibliográficas 

sobre Goiânia e suas residências históricas, espaço da cidade, memória e identidade, buscando 

a realização de perguntas que auxiliassem na compreensão da história de cada casa. Os 

principais pontos da entrevista foram transcritos nesta dissertação e apresentadas no tópico “3.1. 

Universo de Estudo” e estão em sua íntegra no Apêndice I. 

A proposta de entrevistas deste trabalho foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (o parecer substanciado encontra-se no Anexo 

VIII) e seu desenvolvimento foi guiado dentro dos padrões éticos, garantindo a preservação dos 

direitos, bem-estar e dignidade dos entrevistados, considerando as exigências estabelecidas. 

Todos os moradores consentiram com a entrevista e assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecimento (TCLE) com modelo em anexo (Anexo IX). 

É importante destacar a complexidade da análise das entrevistas e dos depoimentos. Em 

seu texto “Memória e identidade social”, Michael Pollak fala da importância da utilização de 

relatos orais como fontes de pesquisa e resgate da memória: “Acredito que a história tal como 

a pesquisamos pode ser extremamente rica como produtora de novos temas, de novos objetos e 

de novas interpretações”. (POLLAK, 1992, p. 10). Porém, o autor também chama a atenção 

para cuidados que devem ser tomados ao se realizar esse tipo de pesquisa, se atentando para a 

veracidade dos fatos e de suas fontes: 

A crítica da fonte [...] deve ser aplicada a fontes de tudo quanto é tipo. Nem a fonte 
escrita pode ser tomada tal e qual como ela é. [...] O que devemos fazer é levantar 
meios de controlar as distorções ou a gestão da memória. Acredito que a única coisa 
que se pode dizer é que existem cronologias plurais, em função do seu modo de 
construção, no sentido do enquadramento da memória, e também em função de uma 
vivência diferenciada das realidades. (POLLAK, 1992, p.9-10). 
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O primeiro passo das entrevistas (PARTE I) é a de identificação da residência, com 

o registro do endereço e seu estilo arquitetônico e a coleta de dados pessoais do entrevistado 

(PARTE II), garantindo o registro do nome do entrevistado, sexo, faixa etária e informações 

adicionais do usuário, tais como onde trabalha e rotina que envolve as atividades no Setor 

Central.  

 

 

 

 

FIGURA 100: Entrevista moradores: parte I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 101: Entrevista moradores: parte II. 

 

Em um segundo momento, foram realizadas quinze perguntas previamente definidas e 

idênticas para todos os entrevistados. A perguntas foram subdivididas em duas categorias: 

história e arquitetura do bem e percepção do bem.  

A parte ‘história e arquitetura do bem’ (PARTE III) foi realizada para um levantamento 

de questões abrangentes e impessoais, mais relacionadas ao histórico da casa, como quais foram 

os moradores da casa, quando foi construída e quais as reformas realizadas, assim como o 

apresentado na imagem abaixo;  
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04. Faixa Etária:

(  ) Entre 21 e 30 anos
(  ) Entre 31 e 40 anos
(  ) Entre 41 e 50 anos
(  ) Entre 51 e 60 anos
(  ) Acima de 61 anos

05. Onde trabalha? 
_____________________________________
_____________________________________

06. Como é sua rotina? Ela envolve o Centro?
_____________________________________
_____________________________________

Parte I I - Perfil do entrevistado

01. Nome: ____________________________

02. Sexo:

(  ) F (  ) M

03. Tipo:

(  ) Proprietário
(  ) Inquilino
(  ) Outros: ____________________________

Parte I - Identificação da Residência

Endereço: _____________________________________________________

Estilo Arquitetônico _____________________________________________
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FIGURA 102: Entrevista moradores: parte III.  

A Percepção do bem (PARTE IV): para o levantamento de questões pessoais, 

pertinentes a relação do morador com a residência, como por exemplo: “Você gosta de morar 

na residência?” “Você gostaria de mudar para outra residência?”. O objetivo é que tais 

perguntas incentivem o entrevistado a contar como se sente morando ali, o que gosta, o que não 

gosta, para que seja possível realizar percepções sobre as residências, seus moradores e seus 

vínculos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 103: Entrevista moradores: parte IV.  

Parte III -  História e arquitetura do bem

07. Há quanto tempo você mora na residência? 
_________________________________________
_________________________________________

08. (Para não-proprietários) 
Quem é o proprietário da residência? 
Há quantos anos?
__________________________________________
_________________________________________

09. Conhece os antigos moradores?
__________________________________________
_________________________________________

10. Sabe por quem foi construída? Em qual ano?
_________________________________________
_________________________________________

11. Quais as útimas reformas realizadas? Em quais anos?
__________________________________________
__________________________________________

12. O que foi modificado na casa? 
Fachada? Planta? Quais revestimentos são 
originais?
__________________________________________
__________________________________________

Parte IV -  Percepção do bem

13. Gosta de morar nesta residência?
_________________________________________
_________________________________________

14. Quais as modificações você gostaria de fazer na 
casa? Por que?
_________________________________________
_________________________________________

15. Na casa, quais os elementos físicos mais te 
agradam? E quais menos te agradam?
_________________________________________
_________________________________________

16. Você considera que seus gastos para a manu-
tenção da residência são altos?
_________________________________________
_________________________________________

17. Você considera importante a preservação/
manutenção de sua casa?
_________________________________________
_________________________________________

18. Porque você ainda permanece morando nessa 
residência?
__________________________________________
_________________________________________

19. Você gostaria de mudar para outra residência? 
Porque?
_________________________________________
_________________________________________

20. Com qual frequência as pessoas te procuram para 
saber a respeito da história/arquitetura da casa?
_________________________________________
_________________________________________

21. Qual as vantagens desta casa para você?
E desvantagem?
_________________________________________
_________________________________________

 

 FIGURA 103: Entrevista moradores: parte IV.  
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Nas visitas, também foram realizadas fotografias, anotações e croquis sobre como 

essas casas vem sendo utilizadas no cotidiano, quais foram as apropriações feitas por cada 

morador, as modificações de planta, de material construtivo, de acabamento, bem como de 

mobiliário e decoração. 

Além disso, com a finalidade de complementar as análises de cada bem, também foi 

realizada uma análise do lugar onde se localizam as casas, buscando compreender a relação que 

o bem estabelece com seu meio. Tais percepções são de grande importância para a compreensão 

das relações e vínculos existentes, pois o local onde a residência está inserida também é um 

fator influenciador nessa relação.  

Tais análises foram baseadas na Leitura de Paisagem do Setor Central realizada no 

Inventário da Arquitetura Residencial Unifamiliar em Goiânia. Segundo seu próprio texto, sua 

função foi orientar: “[...] no sentido de considerar aspectos históricos, topoceptivos, sensoriais, 

simbólicos e funcionais dos sítios de localização dos agrupamentos de bens” (CAIXETA, 

2017d, s.p.) e, deste modo, compreender a casa além de seus espaços internos, levando em 

consideração seu entorno e as relações ali estabelecidas. É importante ressaltar alguns conceitos 

elaborados pela pesquisa e que serão utilizados neste trabalho, sendo eles: 

1)! CONJUNTO: Aglomerado de residências históricas localizadas em lotes próximos 

de uma mesma rua, podendo ser no mínimo de três casas; 

2)! MARCOS: “Elementos de referência na paisagem, aqueles que servem de 

orientação no espaço” (CAIXETA, 2017d, s.p.); 

3)! BARREIRAS: “Elementos ou edificações que de alguma maneira impedem ou 

prejudicam a visualização de conjunto [..]” (CAIXETA, 2017d, s.p.); 

4)! EXPRESSIVIDADE DOS BENS E/OU CONJUNTOS: A expressividade e 

representatividade do bem enquanto artefato arquitetônico, levando em 

consideração a qualidade arquitetônica das residências em seu estado de preservação 

e conservação; 

5)! REVERSIBILIDADE DE DANOS: Possibilidades de recuperação dos danos e 

alterações arquitetônicas sofridas pelos bens integrantes do conjunto; 

CAPÍTULO 3
97



!

!
6)! AMBIÊNCIA: “O conceito relaciona-se à percepção do espaço circundante e 

também à ação do ser humano na construção e agenciamento de elementos que 

compõem o espaço construído” (CAIXETA, 2017d, s.p.). Segundo o trabalho, a 

ambiência abrange “[...] aspectos materiais do espaço e também aqueles subjetivos, 

que juntos, atuam de volta sobre os indivíduos”! (CAIXETA, 2017d, s.p.). Para 

análise das ambiências, foram levadas em consideração: movimento da rua, a 

predominância de usos, a presença de arborização, a permeabilidade visual e a 

presença de indicadores de transformações. As ambiências podem ser definidas 

como: 

a.! Doméstica: “Cujos os aspectos materiais da paisagem e, em alguns casos, 

aspectos subjetivos e imateriais [...] mantendo elementos da atmosfera 

doméstica daquele período com a predominância de uso residencial [...]” 

(CAIXETA, 2017d, s.p.); 

b.! Transição: quando o local apresenta indícios de modificação, mas ainda não 

possui carácter definitivamente modificado; 

c.! Variada: “Quando a paisagem é marcada por usos consolidados que não os 

residenciais, podendo apresentar a presença predominantemente comercial, 

de instituições e serviços, de pouca vegetação ou vegetação incipiente nos 

recuos frontais, originalmente destinados aos jardins” (CAIXETA, 2017d, 

s.p.); 

Além desse trabalho, também foi utilizada como referência de estudo Edinardo 

Rodrigues Lucas, em sua dissertação intitulada “Cidades na Cidade: Habitação Social e 

Produção do Espaço Urbano em Goiânia” (2016). O autor realiza análise do espaço envoltório 

do edifício de estudo por meio de diagramas ilustrativos. Ela foi subdividida em diversos 

subtemas, sendo que, nesta dissertação serão utilizados os tópicos: 

1)! Acessibilidade/Mobilidade: Demarca a distância e tempo que o indivíduo deve 

percorrer a pé até o ponto de ônibus mais próximo e, posteriormente, até a Praça 

Cívica, considerada o mais importante marco da região, e também de carro (Figura 

104); 

2)!  Valores de proximidade/Equipamentos urbanos: Aponta aqueles equipamentos 

urbanos existentes nas proximidades do objeto de estudo em um raio de 500, 1500 
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e 3000 metros, como restaurantes, supermercados, instituições de ensino, hospitais, 

teatros e bancos (Figura 105); 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 104: Esquema de análise de Edinardo Lucas. FONTES: LUCAS, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 105: Esquema de análise de Edinardo Lucas. FONTES: LUCAS, 2016. 

 

Por fim, também será levado em consideração o já apresentado estudo de Muxí Martinez 

(2013) com suas análises a respeito do cotidiano de uma habitação. Segundo a autora, o conceito 

de vida cotidiana está ligado as necessidades fundamentais da vida humana, não só as 

biológicas, como algo mais amplo, abrangendo também a vida das pessoas e sua interação com 

os demais e seu entorno. 
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Assim como exposto no Capítulo 1, baseado nos estudos de Manfred Max-Neef, 

enumera-se nove necessidades básicas do desenvolvimento humano: a subsistência, a proteção, 

o afeto, o entendimento, a participação, o ócio, a criação, a identidade e a liberdade. Tais 

necessidades estão ligadas ao cotidiano da vida humana e uma habitação de qualidade deve 

suprir tais aspectos: 

Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables [...] son las 
mismas em todas las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que cambia a 
través del tiempo y las culturas es la manera o los medios utilizados para la 
satisfacción (MAX-NEEF apud MARTINEX, 2013, p.26). 

 Deste modo, tendo como base tais aspectos, serão analisadas quais dos nove pontos 

estão mais presentes em cada casa de estudo, buscando compreender o porquê daquela 

habitação ser tão importante para cada morador e quais as necessidades básicas da vida 

cotidiana são satisfeitas ali. 

 Tais observações são de essencial importância para a compreensão dos vínculos de 

valores existentes em cada residência, afinal, elas compõem pontos da rede simbólica que o 

morador constrói em relação a sua casa, indo além dos valores patrimoniais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 106: Esquema elaborado pela autora.  
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FIGURA 107: Localização da residência. FONTE: Google Maps, 2019.

FIGURA 108: Diagrama de análise do espaço. 
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3.1. Universo De Caso 

3.1.1. Casa Sebastião Lucas Rezende Filho 

A residência localiza-se na Rua 56, número 305, quadra 05, lote 41, no antigo bairro 

popular. Analisando o entorno do bem (Imagem 107), percebe-se que é um imóvel bem 

localizado, próximo a tradicionais instituições de ensino, como o Colégio Santo Agostinho, 

Colégio Prevest e o Instituto Federal de Goiás (IFG), antiga Escola Técnica de Goiás. Possui 

uma grande quantidade de lanchonetes, restaurantes e bares, além do Supermercado Tatico em 

um raio de 200 metros. Neste mesmo raio, também existem alguns equipamentos de lazer como 

o Parque Mutirama e Teatro Madre Esperança Garrido. Ampliando um pouco mais o raio de 

análise, é possível perceber que uma grande quantidade de instituições bancárias, clínicas, 

hospitais, papelarias, dentre outros comércios e prestadores de serviço importantes no 

cotidiano, fatores que, provavelmente, contribuem para a permanência dos moradores na casa. 

!

!
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!
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FIGURA 110: Rua 56 com ambiência de transição.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

 FIGURA 109: Rua 56 com ambiência de transição.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

SUPERMERCADO
TATICO

!

!
A Rua 56, onde ela se localiza, é definida pelo Inventário como de ambiência variada, 

pois apesar da presença de várias residências contribuírem para um ambiente residencial, a 

presença de um supermercado de grande porte gera um grande fluxo de caminhões e prestadores 

de serviços no local. Além disso, algumas casas possuem baixa permeabilidade visual, devido 

à presença de muros, os jardins frontais são praticamente inexistentes e a arborização incipiente, 

o que também contribui para a perda de parte de seu aspecto residencial. 

!

!

!
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!

!

!

!

!

!

O trabalho de análise da paisagem realizado pelo Inventário (CAIXETA, 2017d) 

também identifica que a residência forma um conjunto com outras quatro residências de 

linguagem arquitetônica semelhante (Figuras 112 – 117). O Colégio Santo Agostinho e o 

Supermercado Tatico caracterizam-se como marcos na rua, sendo que o supermercado se 

configura como uma barreira para o conjunto, pois assim como o dito anteriormente, ele 

prejudica a integração das residências na formação de um núcleo de ambiência residencial. 

Porém, a existência de um conjunto envolvendo a residência contribui, de certa forma, para a 

formação de um ambiente mais aconchegante e de aspecto local. Além disso, o Inventário 

qualifica o conjunto da seguinte forma: 

01) quanto ao índice de reversibilidade: reversibilidade parcial, uma vez que os bens se 

encontram parcialmente alterados. Um aspecto positivo, pois apesar de muitas casas terem 

retirado o jardim frontal, ainda preservam seus muros baixos; 

02) quanto ao estado de conservação: precário e em risco, pois seus bens encontram-se 

em péssimo ou em mal estado de conservação. 
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FIGURA 111: Localização da residência. FONTE: Google Maps, 2019.

FIGURA 112: Residencia 01 do conjunto.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 113: Residencia 02 do conjunto foi 
demolida recentemente.

FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

 FIGURA 114: Residencia 03 do conjunto.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 115: Residencia 04 do conjunto.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 116: Residencia 05 do conjunto.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 118: Colégio Santo Agostinho configura-se 
como um marco da rua.

FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 119: Fundos do Supermercado Tatico. O comércio
 configura-se como uma barreira para o conjunto.

FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 117: Residencia 06 do conjunto.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

CONJUNTO: 

MARCO: BARREIRA: 

1 2 3

4 5 6

7 8

1

2

3

4

7

85
6

CONJUNTO

Legenda:
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Partindo para a análise específica da residência, pode-se dizer que ela se caracteriza 

como um exemplar de casa-tipo construído por particulares. Afinal, sua arquitetura assemelha-

se a linguagem das casa-tipo construídas pelo governo, com fachadas simplificadas sem muita 

ornamentação, porém se diferencia pelo detalhe no canto superior direito da residência, logo 

abaixo o telhado: duas pequenas colunas abauladas que dão o aspecto de personificação (Figura 

122), já que os frisos que configuram o frontão são recorrentes nas casas-tipo.  

Sua volumetria é composta por um avarandado que marca o acesso principal e um 

volume com frontão marcado por frisos, solução comum, que se destaca na fachada. A 

cobertura é composta por telha francesa, com estrutura em madeira e beiral com prolongamento 

da laje. Segundo o proprietário, as telhas são originais e em todas as reformas realizadas as 

telhas quebradas foram substituídas por peças que restaram de outra casa antiga, demolida na 

rua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURAS 120, 121 e 122: Fotos externas da residência. FOTOS: Renata Lima Barros, 2019. 
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 Nos dias 18 de fevereiro e 3 de março de 2019, foram realizadas entrevistas com o 

morador e proprietário da residência, o senhor Sebastião Lucas Rezende Filho. Ele possui 66 

anos, é arquiteto e reside na casa com sua esposa, senhora Maria Divina Rezende, de 64 anos. 

Sua filha mora com seu esposo e seus dois filhos no barracão localizado no fundo da residência, 

há 8 anos. 

Sebastião reside na residência há 43 anos, mudou-se com sua família em 1976. 

Inicialmente morava ali com sua mãe, seu pai e quatro irmãos (três homens e uma mulher). Sua 

família alugava a casa de Alzira de Albuquerque Pereira, primeira proprietária da residência. O 

arquiteto apresentou a escritura da casa e a documentação do financiamento, realizado por meio 

do Instituto de Aposentadoria e Pensão do Industriários (IAPI), feito por Alzira para a 

construção da casa. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURAS 123 e 124: Escritura da residência. FOTOS: Renata Lima Barros, 2019. 

 

O documento foi assinado em 27 de agosto de 1957 e formaliza o empréstimo de um 

total de 80.000 cruzados, sendo: 75.000, 00 destinados para a construção do prédio, 1.875, 00 

para as taxas de fiscalização e 3.785, 00 para as despesas com escritura, com prazo de 10 anos 

para pagamento do valor, mais juros. O documento também determina o prazo de 6 meses e 3 

dias para a construção da residência, sendo o engenheiro responsável pela obra, Wilson Natal 

e Silva. Segundo o documento, a residência teria sido construída no lote de área total de 420 

m!, 12m por 35 m, que já possuía um barracão de 3 cômodos ao fundo. 

CAPÍTULO 3
105



!

!
Sebastião conta que a Senhora Alzira morava na residência ao lado e construiu esta e 

outras casas na rua para aluguel, por meio dos financiamentos proporcionados pelo IAPI. Após 

a construção da casa, a senhora Alzira a alugou para diferentes inquilinos, até que em 1974 

transferiu a casa para seu sobrinho, Edmar Fleury de Ferreira, que era professor da então Escola 

Técnica. Em 1976, Edmar alugou a casa para o pai do atual proprietário, que se mudou para 

esta casa com sua esposa e seus quatro filhos. Eles saíram de uma residência localizada na Rua 

70, também pertencente ao Bairro Popular. 

Ele contou que ficava com seus dois irmãos em um quarto, sua irmã em outro e seus 

pais em outro. Questionado sobre o tamanho da casa e as medidas reduzidas dos quartos, 

Sebastião diz que sempre achou a casa ótima, pois ele e sua família sempre foram muito simples 

e para eles, na verdade, mudar para aquela a casa foi uma grande melhora. Segundo o 

proprietário, a rua possuía várias residências daquela mesma tipologia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, na época de construção da casa, a rua possuía uma ambiência 

predominantemente residencial composta por várias casas implantadas em lotes iguais, com 

afastamentos padronizados, jardins frontais e muros baixos, permitindo maior permeabilidade 

visual. O Colégio Santo Agostinho, que naquela época possuía uma estrutura um pouco mais 

reduzida e provavelmente com muros baixos, de certa forma contribuía para a criação de uma 

ambiência residencial, com pessoas caminhando pelas ruas, crianças jogando bola e moradores 

observando o movimento de seus alpendres. O Supermercado Tatico, considerado hoje a maior 

barreira da rua, foi construído por volta de 1975, porém, não propiciavam um fluxo tão intenso 

quanto hoje. 

Após alguns anos, os pais de Sebastião compraram outra residência no Setor Aruanã 2, 

cerca de 10 km distante da casa, mudaram-se, mas ele continuou morando ali como sua esposa. 

Inicialmente ainda morou de aluguel por alguns anos e comprou a casa em 1987. 

 Antigamente a casa tinha só uma mureta de um 
metro na frente, o portão nem chave tinha. Olhando da 
esquina até o final da rua era tudo igual, o muro que 
dividia as casas também era baixo, você conseguia ver 
tudo dessa parte da frente do vizinho. 
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Ele, primeiramente, trabalhava como alfaiate e atendia seus clientes na própria 

residência, e segundo ele, ter o seu ‘ponto’ no centro era muito vantajoso por sua ótima 

localização. Em 2007, formou-se em arquitetura, passando a trabalhar como arquiteto. A esposa 

de Sebastião é vulnerável, vive na cadeira de rodas há 8 anos, mas antigamente trabalhava na 

administração do CEMEI no setor Criméia Leste e a boa localização da residência, quanto à 

questões de mobilidade, facilitava seu acesso ao trabalho, pois naquela época eles não possuíam 

carro e sua esposa precisava utilizar o transporte público. 

Sua filha morava na residência quando era pequena, casou-se e mudou para o setor 

Goiânia 2. Porém, ela retornou a casa há 8 anos para auxiliar o pai com os cuidados com a mãe, 

quando esta passou a usar cadeira de rodas. A filha trabalha em Aparecida de Goiânia como 

professora, mas por ter carro, não há muito problema com essa distância.  

Contando sobre sua rotina, Sebastião diz que ela sempre envolveu o Centro. Quando era 

mais novo, ele e seus irmãos estudavam na Escola Técnica, localizada a alguns quarteirões dali. 

Quando se casou, trabalhava como alfaiate e atendia seus clientes em sua casa, por ser um local 

centralizado e de fácil acesso. Quando teve seus filhos, sua rotina ainda estava concentrada no 

Centro. Seus filhos estudaram primeiramente no Santo Agostinho, e mais tarde, quando 

entraram na faculdade, estudavam na Praça Universitária, que fica no Setor Universitário, 

próximo ao Centro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoje, como autônomo, Sebastião não vê a necessidade de ter um escritório, trabalha na 

casa mesmo. Deste modo, fica claro que sua localização sempre foi um fator importante para a 

permanência da família ali. Por ser um local centralizado, com fácil acesso a todas as regiões 

da cidade, ele e sua família nunca sentiram a vontade de se mudar.  

Além da localização, Sebastião também contou que, por morar ali há muitos anos, possui 

amizade com grande parte dos vizinhos e esses laços contribuem para a permanência no local. 

Em contrapartida, disse que antigamente a rua era muito mais calma e hoje possuí um fluxo 

  Sempre trabalhei aqui, meus filhos estudavam 
perto, então facilitava. Antigamente eu morava com 
minha mãe, meus pais e meus irmãos. Depois eles 
compraram outra casa e eu casei e continuei morando 
aqui. Eu estudei na Escola Técnica, minha esposa 
também estudou na Escola Técnica. Sempre moramos 
aqui. Depois, mais tarde, quando eu me casei, tive meus 
filhos, eles estudaram no santo Agostinho, depois 
Escola Técnica, e depois faculdade, e aqui ficava mais 
perto.

CAPÍTULO 3
107



!

!
 

muito grande de carros devido ao Colégio, que não possui estacionamento. Assim, nos horários 

de início e término das aulas, a rua fica muito movimentada e isso incomoda bastante a família.  

Em relação a arquitetura da residência, também se pode dizer que ela coloca-se como 

um ponto importante para a permanência da família no local, pois Sebastião demonstrou ter 

grande apreço pela casa. Ele diz que acha a casa muito bonita, gosta muito da sua fachada e a 

planta satisfaz suas necessidades:  

 

 

 

 

  

 

 

No ano passado, ele iniciou uma reforma geral, procurando realizar alguns reparos (pois, 

segundo ele, a casa estava deteriorada), mas, principalmente, buscando melhorias de 

acessibilidade para sua esposa. Sebastiao começou a reforma pela parte externa, arrumando os 

beirais e a fachada. Houve uma modificação da cor da pintura externa, porém, segundo ele, sua 

intenção era de retornar a cor original, amarela. Sebastião explicou que a próxima etapa de sua 

obra é na parte interna da residência, quando serão trocados elementos deteriorados, como o 

forro de madeira e piso de tacos de madeira. Antes dessa grande reforma, o arquiteto diz ter 

feito apenas alguns pequenos reparos, nunca realizou grandes modificações como demolição 

de paredes e troca de telhas: 
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 A fachada é a mesma, eu nunca mudei nada. 
Recentemente  eu mudei a cor, mas foi porque eu quis 
voltar para a original. Quando eu mudei era azul, ai eu 
voltei para essa cor amarela. A planta é a mesma, 
desde a contrução, o piso também. Só mudei o piso do 
banheiro, porque era daqueles azuleijos antigos. Ai eu 
troquei por um revestimento novo, mais fácil de limpar.

 Eu gosto desta tipologia, a arquitetura, e gosto 
muito do local. Aqui para mim é ótimo. Não, não tem 
nada que não me agrade.... vou fazer algumas modifica-
ções, por questão necessidade mesmo. Eu gosto de tudo!
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Analisando o interior da residência, pode-se perceber que pouco foi modificado na 

sua organização em planta desde a construção. Assim como o apresentado no Capítulo 2, as 

casas construídas seguindo a tipologia das casa-tipo possuíam uma planta muito racional, com 

espaços compactos e uma distribuição espacial racional. A residência estudada ainda apresenta 

tais características. As poucas alterações realizadas foram:  

1)! MODIFICAÇÃO 1: Construção de um cômodo na parte posterior do fundo da casa. 

O proprietário explicou que este cômodo já existia quando ele se mudou e sempre 

foi utilizado como quarto; 

2)! MODIFICAÇÃO 2: Ampliação do barracão aos fundos, realizada pelo antigo 

proprietário. Segundo Sebastião, quando ele se mudou para a casa, o barracão já 

havia sido reformado e já possuía a configuração atual: sala, cozinha, dois quartos e 

área de serviço. A mãe do arquiteto morou lá por alguns anos antes de falecer e hoje 

é ocupado por sua filha; 

3)! MODIFICAÇÃO 3: Ampliação da varanda localizada na parte posterior da casa, 

ligada à cozinha que anteriormente era um pouco menor. Sebastião aumentou um 

pouco para melhor locomoção de sua esposa na área externa, evitando degraus; 

4)! MODIFICAÇÃO 4: Construção de uma área de serviço, na parte externa, na frente 

da edícula (barracão), com espaço para tanque e máquina de lavar roupas, pois 

inicialmente não existia um espaço coberto para a realização de tais atividades; 

5)! MODIFICAÇÃO 5: Construção de mais um barracão nos fundos da casa, realizada 

por Sebastião para abrigar sua filha logo após ela se casar. Ela morou lá por alguns 

anos, e depois mudou-se da casa. Hoje ela retornou e mora no barracão maior dos 

fundos. 

Atualmente, Sebastião mora apenas com sua esposa na “casa principal” e, segundo ele, 

a casa satisfaz suas necessidades. Eles utilizam apenas um dos antigos quartos como dormitório, 

os demais são utilizados como o: “quarto de costuras” de Sebastião, uma sala de TV e o outro 

como quarto de hóspedes. 

As plantas apresentadas a seguir ilustram a atual situação da residência, apontando as 

modificações sofridas e sua atual organização de mobiliário. 
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Edificação de  outro barracão 
aos fundos da residência (não foi possível

acessá-la)
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*FIGURA 125-128: Fotos internas da residência. FOTOS: Renata Lima Barros, 2019.
*O desenho da planta foi baseado nas infrormações contidas no Inventário da Arquitetura Residencial Unifamiliar em Goiânia: décadas de 1930 a 1970.
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Preservação de portas e janelas originais.
O piso original também foi preservado.

Modificação dos revestimentos do banheiro.

Preservação dos pisos originais. Preservação dos pisos originais.

7

65
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9 10

1211

Setor social

Setor de serviço

Setor íntimo

Área pavimentada

Área permeável

LEGENDA

FIGURA 129 FIGURA 130

FIGURA 131 FIGURA 132

FIGURA 133 FIGURA 134

FIGURA 135 FIGURA 136

*FIGURA 129-136: Fotos internas da residência. FOTOS: Renata Lima Barros, 2019.
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3.1.1.1. Vínculos E Valores Atribuídos 

A residência é uma casa-tipo, construída no final da década de 1950, com um trabalho 

estético simplificado, localizada no antigo bairro popular, em uma região muito bem alimentada 

por equipamentos urbanos necessários no dia-a-dia, em uma rua residencial. A casa se constitui 

de um abrigo de sua família desde 1976 e como seu local de trabalho há décadas. Um local de 

laços de amizade e, principalmente, lugar de cuidado com sua mulher.  

Analisando a residência e as percepções inferidas por meio das conversas com o 

morador, é perceptível que Sebastião se dedica muito aos cuidados com sua esposa e, deste 

modo, por muitos anos deixou a residência um pouco abandonada. Afinal, antes do acidente, 

era sua esposa quem cuidava da casa. Nos últimos anos, o arquiteto resolveu iniciar uma 

reforma, para arrumar alguns dos problemas mais graves da casa, que estava deteriorada, mas 

sempre respeitando seu valor patrimonial. Deste modo, o fato do proprietário ser arquiteto foi 

determinante para a preservação da casa, pois mesmo antes de se formar, Sebastião já valorizava 

e tinha um olhar diferente para a casa. Ele repetiu várias vezes durante a entrevista: “Eu gosto 

desta tipologia, não mudaria nada” e realmente pouco mudou. 

Os principais vínculos existentes na casa, em relação ao cotidiano, estão ligados à 

subsistência, à proteção e ao afeto. Subsistência, pois sempre foi o local de trabalho do 

proprietário; proteção, pois é o ninho da família Rezende desde a infância do proprietário, 

abrigando seus filhos até depois de casados e, neste mesmo ponto entra o afeto, a gratidão à 

casa por sempre ter sido o porto seguro da família. 
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

FIGURA 137: Fachada da residência. FONTE: CAIXETA, 2017d. 
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FIGURA 138: Localização da residência. FONTE: Google Maps, 2019.

FIGURA 139: Diagrama de análise do espaço. 
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3.1.2. Casa Filomena Costa De Oliveira 

A residência está localizada na Rua 72, número 183, quadra 112, lote 23. É um imóvel 

bem localizado, com uma grande quantidade de comércios, prestadores de serviços, 

restaurantes e lanchonetes em seu entorno. Está muito próximo ao Mercado Popular da Rua 74 

e do Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Em um raio de 500 metros, existe uma grande 

quantidade de farmácias, bancos, hospitais, clínicas, mercados e serviços necessários no 

cotidiano. Em relação à mobilidade, existem pontos de ônibus a cerca de 100 metros da 

residência, estando cerca de 15 minutos de ônibus do Terminal da Praça da Bíblia. Deste modo, 

também é uma residência que possui uma boa localização, o que contribui para o conforto e 

satisfação de seus moradores. 
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FIGURA 142: Rua com ambiência de transição.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 143: Rua com ambiência  de transição.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

BAR LOCAL

RUA 72

FIGURA 140: Rua com ambiência de transição.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 141: Rua com ambiência de transição.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.
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O trabalho de leitura da paisagem realizado pelo Inventário demonstra que a Rua 72 

possui uma ambiência de transição. O trecho estudado é delimitado pela Avenida Paranaíba e 

a Rua 55 e, segundo a análise, a rua possui fluxo reduzido de carros, uma grande quantidade de 

residências, calçadas de tamanho médio e bem arborizadas, porém localiza-se em um meio 

muito congestionado e cercado de comércio. Deste modo, a rua apresenta um aspecto 

residencial, mas está aos poucos se modificando, principalmente devido a quantidade de 

comércios nas vias em seu entorno (CAIXETA, 2017c). 

Analisando a influência da ambiência da rua para os moradores, pode-se dizer que ela 

pode ser colocada como uma vantagem, uma vez que é uma rua calma, sem muito movimento, 

bem arborizada, mas ao mesmo tempo não é muito parada ao ponto de ser perigosa, é cercada 

de comércio, suprindo bem as necessidades cotidianas de seus moradores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDÊNCIAS DO SETOR CENTRAL: 
Por que preservá-las?  114



FIGURA 145: Residência 01 do conjunto. 
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 146: Residência 02 do conjunto. 
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

Figura 149: Barreira do conjunto. FOTO: 
GOOGLE STREET VIEW, 2019.

FIGURA 150: Marco do conjunto. FOTO: 
Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 147: A antiga residência 03 do 
conjunto foi demolida e atualmente estão 
construindo um novo edifício reidencial. 

FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 148: Residência 04 do conjunto. 
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

CONJUNTO

Legenda:
Casa de estudo

RUA 55

RUA 55

AV. PARANAÍBA

AV. GOIÁS

RUA 70

RUA 74

RUA 72

FIGURA 144: Localização da residência. FONTE: GOOGLE MAPS, 2019.
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O trabalho de Inventário diagnosticou a presença de seis bens de interesse histórico na 

rua, sendo que quatro formam um conjunto, três casa-tipo e uma casa eclética, e outras duas 

residências se configuram como bens isolados, separadas do conjunto por uma barreira (Figura 

150). Segundo a análise, o conjunto já se encontra muito alterado e pouco conservado. As 

residências já não possuem jardins frontais, substituídos por garagens, e possuem muros altos, 

com grau de reversibilidade parcial. 
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Quanto à sua arquitetura, o trabalho de inventário a caracteriza como um exemplar de 

casa-tipo. Provavelmente construída por particulares, pois apresenta um tratamento decorativo 

com pedras e cacos de cerâmica, piso em mosaico paulista, fachada com pedras e jardineiras, o 

que demonstra uma vontade de personalização. Porém, ainda segue um padrão similar da 

tipologia de casas-tipo: dois volumes principais, um com uma área avarandada que marca o 

acesso principal, apresentando pilares e balcão revestidos em pedra, e um segundo volume com 

janela em ferro, floreira decorada e plano de telhado mais elevado. O enquadramento nesta 

tipologia torna-se mais clara com a análise de sua planta e organização espacial.  

A cobertura é composta por telha tipo colonial, ainda original, com estrutura em 

madeira, beiral acachorrado com estuque. A residência encontra-se em ótimo estado de 

preservação e conservação, sempre limpa, pintada, organizada, com uma grande quantidade de 

plantas bem cuidadas, o que nos demonstra um cuidado e apreço dos moradores para com a 

casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURAS 151, 152 e 153: Fotos externas da residência. FOTOS: Renata Lima Barros, 2019. 
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FIGURAS 151, 152 e 153: Fotos externas da residência. FOTOS: Renata Lima Barros, 2019. 
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 Sempre morei no Centro, toda vida aqui. Eu vim 
do interior e já mudei para cá. Aqui tudo é perto, o 
banco é perto, o ônibus está perto, a farmácia está perto, o 
mercado é perto, tudo que eu quero está aqui. E nem é 
preciso pegar carro, faço tudo a pé mesmo. Quase não uso 
o carro, só quando tenho que ir em um médico mais longe. 
Antigamente então, era mais ainda, porque nem carro 
eu tinha e nem precisava, né? Se eu tivesse que ir em um 
lugar mais longe, eu pegava o ônibus, mas era ‘facinho’, 
porque ali na Goiás é cheio de pontos de Ônibus. 

!

!
A entrevista foi realizada nos dias 11 de fevereiro e 11 de março de 2019, com a 

senhora Filomena Costa de Oliveira, atual proprietária da residência. Filomena conta que 

comprou a residência na década de 1970 de um casal de sírios, Malca e Isac, que moravam ali 

e não possuíam filhos. A senhora explicou que, naquela época, conheceu o casal, porque como 

morava na casa em frente tinha contatos com a família. Segundo ela, comprou a residência, pois 

o casal havia se separado e, pouco tempo depois da separação, Malca foi atropelada e acabou 

falecendo. Assim, seu irmão pôs a casa à venda e Filomena conseguiu comprá-la, por meio de 

financiamento. 

Filomena possui 73 anos, é aposentada, mora na residência com seu marido, o senhor 

Pedro Inácio de Souza, há 48 anos. Hoje, também moram na residência seu filho, Gleison Costa 

de Souza, e sua neta, Ana Beatriz de Souza, mas provisoriamente, pois Gleison se separou 

recentemente e a neta fica com a avó de segunda a sexta, pois estuda no IFG. Deste modo, fica 

mais perto para ela morar com a avó.  

A aposentada trabalhava como procuradora na Câmara Municipal de Goiânia que, 

naquela época, localizava-se no edifício do Parthenon Center. Seu esposo trabalhava como 

policial na Delegacia do Primeiro Distrito, antigamente localizada na Rua 70. Antes de se mudar 

para essa casa, ela morou com os filhos e o marido na casa em frente, pois segundo ela, só gosta 

de morar no Centro. Naquela época moravam na casa: Filomena, Pedro e seus quatro filhos. 

Questionada sobre a localização da casa, Filomena conta que acha ali ótimo. Segundo 

ela, toda sua rotina envolve o entorno da casa: “Tem o bar aqui do lado, a gente conhece todo 

mundo”. Ela conta que seus filhos sempre estudaram no Centro, primeiramente no Instituto 

Araguaia e depois no Ateneu, então sempre foi mais fácil morar ali: 
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 A única coisa é que lá na entrada tinha uma fonte 
luminosa. Eu acho que alguém estragou essa fonte 
quando a Malca estava viajando, porque ela ia muito 
para Belo Horizonte. Alguém estragou essa fonte, aí 
foi tirada! Mas eu lembro que aqui tinha essa fonte, só 
que quando eu mudei já não havia mais. Tinha água, um 
“menininho”, era o trem mais lindo! Nunca mudei mais 
nada. Está tudo do mesmo jeito, guarda roupa... não 
deixo mexer em nada. No muro eu tive que colocar ferro, 
porque antes era só a muretinha.  Ah! Eu reformei o 
banheiro também. Antes tinha uma banheira, porque 
ela foi enferrujando.

!

!
 

Outro ponto importante para a moradora é o aspecto residencial da rua: “essa rua foi 

toda vida residencial, antigamente era só casa, hoje estão construindo esses prédios”. Filomena 

conta que por ser residencial é uma rua mais calma, ela conhece os vizinhos e isso é muito 

importante para ela. Hoje, muitas casas da rua foram demolidas, algumas viraram 

estacionamento e outras prédios, mas, assim como já foi analisado, a rua mantém de certa forma 

um ambiente residencial, principalmente se comparada com seu entorno, dotado de comércios 

e serviços.  

Filomena diz não possui muitos dados sobre o projeto e construção da casa, mas ela se 

recorda de algumas modificações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filomena faz referência, primeiramente, ao jardim frontal, que segundo ela possuía uma 

fonte com esculturas. Hoje a área encontra-se pavimentada. Além disso, foram identificadas 

outras mudanças: 

1)! MODIFICAÇÃO 1: Troca do piso de taco de madeira das salas, substituído por 

cerâmica; 

2)! MODIFICAÇÃO 2: Troca dos revestimentos do banheiro; 

3)! MODIFICAÇÃO 3: Troca dos revestimentos da cozinha;  

4)! MODIFICAÇÃO 4: Retirada da escada lateral que dá acessos à entrada que 

antigamente era utilizada como entrada principal da residência.  

Assim que comprou a casa, Filomena conta que retirou a escada lateral, pois sempre 

preferiu a entrada frontal. A porta ainda permanece no mesmo local, mas não é utilizada, sendo 

barrada pelo sofá da sala. As plantas ilustram a atual organização da casa e suas modificações.  
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 Ah,! Eu gosto dela num inteiro, num total, para 
mim ela é maravilhosa. Eu fico só namorando a minha 
casa. Porque é ela é alta, corre vento bem, todo lugar que 
você vai aqui, você está com corrente de ar. Tá calor, mas 
não é igual as outras casas...

!

!
Analisando o espaço interno da casa, a primeira ideia que se tem, de que os 

proprietários possuem um grande cuidado e afeto pela residência, é confirmada. O interior da 

casa também é muito organizado, muito limpo, com uma grande quantidade de plantas, panos 

bordados e elementos decorativos. Sua organização interna foi preservada, sem a demolição de 

paredes e reorganização da planta. É uma casa grande, de três quartos, três salas, duas cozinhas 

e uma ampla área de serviço.  

Filomena ainda preserva os armários originais dos quartos. A cozinha existente no 

interior da casa permanece muito pouco alterada, com os mesmos revestimentos, pia e armários, 

nos fazendo voltar ao tempo. Filomena orgulha-se em dizer que sua casa permanece muito bem 

conservada. Quando questionada sobre os elementos da casa que ela mais gosta, a aposentada 

afirma: 
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Imagem 124

Modificação dos revestimentos originais

Imagem 123
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Imagem 125

FIGURA 155

FIGURA 156 Imagem 162

FIGURA 154
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MODIFICAÇÃO 1:

MODIFICAÇÃO 2:

MODIFICAÇÃO 3:

MODIFICAÇÃO 4:

*FIGURAS 154 -158: Fotos internas da residência. FOTOS: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 157 FIGURA 158

*O desenho da planta foi baseado nas informações contidas no Inventário da Arquitetura Residencial Unifamiliar em Goiânia: décadas de 1930 a 1970.
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Preservação do alpendre com piso
original. Portas e janelas originais 
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Preservação dos revestimentos e mobiliários originais  Preservação dos pisos
originais

FIGURA 159 FIGURA 160 FIGURA 161

FIGURA 162 FIGURA 163 FIGURA 164

FIGURA 165 FIGURA 167FIGURA 166

*FIGURAS 159 - 167: Fotos internas da residência. FOTOS: Renata Lima Barros, 2019.
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3.1.2.1 Vínculos E Valores Atribuídos   

A residência é uma casa-tipo com um trabalho estético particular, com ótima 

localização, próxima às principais avenidas do setor – Paranaíba e Goiás, com uma rua com 

ambiência de transição. Casa de uma mãe de família desde a década de 1970, hoje uma “avó de 

família” sempre preocupada em receber e abrigar seus filhos e netos, que estudam ali, que 

passam por ali, que almoçam sempre junto a avó.  

O cuidado e amor de Filomena com sua casa caracterizam-se como o grande motivo de 

seu bom estado de preservação e conservação. A proprietária diz: “Nossa, eu amo isso aqui, 

sou apaixonada. Eu já falei com meus filhos: quando eu morrer, alguém compra e cuida disso 

aqui para mim”. A proprietária deixa claro que gosta de sua casa como um todo: organização 

espacial, tamanho, ventilação, estética, localização, e que, dependendo dela, aquela residência 

será sempre preservada. 

Assim, os principais valores identificados em relação ao cotidiano da casa são o afeto, 

a identidade e a proteção. Afeto, pelo carinho demonstrado à sua casa e sua família; identidade, 

no sentido de identificação, de pertencimento, esse é o meu lugar; e proteção, por ser sempre o 

abrigo da família Oliveira por muito anos e lugar de encontro, o porto seguro de todos. Tais 

valores agregam sentido ao porquê preservar aquela casa, o porquê de Filomena mantê-la muito 

bem conservada e preservada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 168: Fachada da residência. FONTE: CAIXETA, 2017. 
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3.1.3 Residência 3: Casa Ana Maria Lisboa Cesarino De Paula  

A residência está localizada na Rua 23, número 565, próxima a Avenida Paranaíba. É 

uma rua pouco movimentada, cercada por uma grande quantidade de hospitais e clínicas. Por 

estar muito próxima de grandes avenidas como a Goiás, a Paranaíba e a Anhanguera, também 

são cercadas de comércio, como a tradicional Lojas Americanas, e diversos bancos – Banco do 

Brasil, Santander, Itaú e Caixa Econômica. Em um raio de 500 metros, possui importantes 

equipamentos de lazer da cidade, como o Teatro Goiânia, Centro de Convenções e Estádio 

Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Quanto à mobilidade, existem pontos de ônibus a cerca 50 

metros da residência, estando cerca de 20 minutos do Terminal da Praça da Bíblia. Deste modo, 

assim como as demais casas estudadas, a localização coloca-se como um fator de grande 

vantagem para seus moradores, pois é muito bem equipada. 
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FIGURA 169: Localização da residência. FONTE: Google Maps, 2019.

FIGURA 170: Diagrama de análise do espaço. 
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Em relação de leitura da paisagem de seu entorno, o trabalho de inventário analisou o 

trecho limitado pela Rua Paranaíba e Rua 05. A rua foi caracterizada com ambiência variada, 

pois apesar de possuir vários comércios, possui três residências de valor histórico de 

representatividade, formando um conjunto (CAIXETA, 2017c). A rua possui três edifícios 

residenciais em altura, sendo que um deles, ainda está em fase de construção, arborização 

escassa e calçadas estreitas. A proximidade com a avenida Paranaíba gera um maior fluxo de 

carros e pessoas, principalmente pela presença de um estacionamento no início da rua. O trecho 

também é marcado pela presença de uma escola de cursos técnicos, que gera um maior fluxo 

de pessoas. De maneira geral, é uma rua calma, porém com ótima localização, caracterizando-

se como um bom local para moradia. 
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FIGURA 171: Rua com ambiência variada.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 172: Rua com ambiência variada.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 173: Rua com ambiência variada.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 174: Rua com ambiência variada.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.
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Esse trabalho de análise da paisagem identificou que a residência forma conjunto com 

outras duas residências (Figuras 177 e 178) (CAIXETA, 2017c). Elas mantêm uma boa relação 

com a rua, pois possuem muros baixos, boa permeabilidade visual, bom estado de preservação 

e conservação, resultando assim em uma boa reversibilidade de danos do conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 175: Localização da residência. FONTE: GOOGLE MAPS, 2019.
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FIGURA 176: Residência 01 do conjunto.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 177: Residência 02 do conjunto.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 178: Residência 03 do conjunto.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 179: Barreira do conjunto.
FOTO: GOOGLE STREET VIEW, 2019.

FIGURA 180: Barreira do conjunto.
FOTO: GOOGLE STREET VIEW, 2019.

6

FIGURA 181: Marco próximo ao conjunto.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

CONJUNTO
Legenda:

Casa de estudo
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A casa segue as características da linguagem modernista, com o uso de linhas retas e 

formas puras, janelas em fita, planta racional com circulação reduzida, cômodos bem ventilados 

e iluminados, além de seus cobogós. No Inventário da Arquitetura Unifamiliar de Goiânia 

(CAIXETA, 2017b, s.p.) é classificada como modernista de transição, categoria de linguagem 

definida por: “[...] uma vontade de modernização a partir de uma aproximação ao vocabulário 

das casas modernas identificadas com o Modernismo Brasileiro; porém, desconectados de sua 

‘ideia de forma’ e dos novos preceitos e estratégias de projeto, fundamentais na concepção desta 

arquitetura”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURAS 182, 183, 184  e 185: Fotos externas da residência. FOTOS: Renata Lima Barros, 2019. 

AV. GOIÁS

AV. GOIÁS

RUA 70

AV. 
GOIÁ

S

RESIDÊNCIAS DO SETOR CENTRAL: 
Por que preservá-las?  

126



!

!
 

A entrevista foi realizada no dia 12 e 29 de fevereiro de 2019 com Ana Maria Lisboa 

Cesarino de Paula, atual proprietária da residência. A moradora possui 60 anos, é aposentada e 

mora com seu esposo, o senhor Alaor Marques de Paula, e seu filho, de 32 de anos. No andar 

superior, mora sua filha com seu esposo e seus dois filhos. Ana Maria e seu esposo trabalharam 

como professores na Faculdade de Farmácia da UFG, no Setor Leste Universitário.  

Segundo o relato da professora, há muitos anos, seu pai, ainda em sua época de solteiro, 

comprou uma antiga casa existente naquele terreno. Ela conta que era uma casa similar a outras 

casas antigas da rua, comparando a residência com uma casa-tipo localizada em um terreno 

próximo. Então, quando seus pais se casaram, eles mudaram para essa antiga residência e 

moraram ali por alguns anos. Tiveram seus filhos e por volta da década de 1960, o pai de Ana 

Maria resolveu contratar um arquiteto para realizar uma grande reforma na casa, modificando-

a completamente.  

Sobre esta antiga residência térrea, foi construída uma nova casa de dois pavimentos, 

assim, provavelmente a antiga residência foi demolida por completo. Quando finalizaram a 

reforma, Ana Maria tinha cerca de 4 anos e ela explica que no período de reforma, eles se 

mudaram para uma residência próxima. Então, em 1963 mudaram definitivamente de volta para 

a casa, Ana, seus pais e seus dois irmãos. Ela conta que seu pai solicitou ao arquiteto o projeto 

de uma casa com várias residências: no pavimento térreo foi projetada a casa para sua família, 

com três quartos, cozinha, dois banheiros, duas salas, grande varanda e edícula nos fundos; no 

pavimento superior foi projetado dois apartamentos, um com quatro quartos e outro com dois 

quartos, que seriam destinados para aluguel; no fundo do terreno, atrás da edícula, foi construída 

mais duas pequenas casas geminadas, também para aluguel. 

Ana Maria disse que seu pai era médico e sua mãe dona de casa. Quando eram pequenos, 

ela e seus irmão estudavam no colégio localizado no terreno ao lado, que naquela época era 

Externato São José, e só tinha até o primário. Deste modo, a rotina da família era concentrada 

na região. Seu pai trabalhava perto, os filhos estudavam ao lado e sua mãe podia realizar todos 

os afazeres ali próximo, por se tratar de uma casa muito bem localizada, principalmente naquela 

época, em que as atividades se concentravam no Setor Central. A professora conta que, naquela 

época, o setor era o melhor bairro para se morar: 
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Mais tarde, quando cresceram, ela passou a estudar no Colégio Maria Auxiliadora e seus 

irmãos no Colégio Marista, pois naquela época o Maria Auxiliadora era uma escola apenas para 

meninas e o Marista apenas para meninos. Assim, a família continuou com a rotina concentrada 

na mesma região.  

Ana Maria mostrou algumas fotos da sua festa de 15 anos, que foi comemorada na casa. 

Por meio das fotos, é possível ter uma ideia de como era a casa naquela época. A moradora 

também relembrou com era a distribuição dos móveis da casa antigamente, e assim, foi possível 

redesenhar seu layout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FIGURA 186- 187: As fotos mostram Ana Maria em seu quarto e na sala de TV, quando tinha 15 anos. FONTE: 

Acesso pessoal de Ana Maria Cesarino de Paula. FOTOS: Renata Lima Barros, 2019. 

Tinham algumas ruas mais comerciais, igual a rua 4, 
que sempre foi mais comercial, a Anhanguera também, 
mas essas outras ruas eram só residenciais, só tinha 
casa aqui.
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A planta a apresenta como era a organizaçao dos móveis 
quando Ana Maria morava com seus pais. 

Quarto do casal

Os banheiros, que 
continuam exatamente 
como eram, inclusive 
com uma banheira e 
boiler que não são 

mais utilizados

A cozinha, que perman-
ce a mesma, com os 

mesmos revestimentos e 
móveis 

 Sala de jantar 

Sala de estar “bem 
ampla” segundo a 

moradora 

Quarto dos irmãos de 
Ana Maria

Quarto de Ana Maria

Escritório de seu pai

PAVIMENTO TÉRREO

SEM ESCALA
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Ana Maria só se mudou da casa quando se casou. Ela conta que se mudou com seu 

marido para uma casa no setor Jardim América, mas não gostou da experiência, o que reforça 

a ideia de que a localização é uma das maiores qualidades da casa para a moradora: 

 

 

 

 

Insatisfeita em morar em outro bairro, Ana Maria e seu esposo resolvem retornar ao 

centro, mas inicialmente em outra casa, pois seus pais ainda moravam na residência. Deste 

modo, o movimento do Centro e suas facilidades quanto às distâncias dos equipamentos 

urbanos do dia-a-dia sempre fizeram com que a família preferisse morar naquele local. 

 Ana Maria voltou a morar na casa alguns anos depois. Quando seu pai faleceu, sua mãe 

resolveu mudar para um apartamento no Setor Oeste e ela retornou para a casa com seu esposo. 

Ana Maria diz que, ao longo dos anos, realizou poucas modificações na residência, sendo elas:  

1)! MODIFICAÇÃO 1: Adição de uma área externa no apartamento do primeiro 

pavimento, que exigiu a retirada de duas claraboias da área da varanda; 

2)! MODIFICAÇÃO 2: Substituição de alguns cobogós originais que caíram. Em seu 

lugar foram colocados gradis de ferro; 

3)! MODIFICAÇÃO 3: Troca do gradil de todo o acesso frontal.  

Assim, a residência preserva grande parte de sua concepção original, como a planta, a 

estrutura e todos os revestimentos, bem como portas e janelas. Conversando com a proprietária, 

é possível dizer que a disposição e divisão dos ambientes a agrada muito, ela gosta da 

organização espacial da casa, sua ventilação, seu pé direito elevado. Questionada sobre os 

elementos que mais lhe agradam na casa, ela diz:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menina... quase morri do coração! Eu sentia falta de 
gente, gente na rua, não tinha gente lá, não tinha casa 
quase. Eu quase morri do coração. Tinham poucas 
casas, comércio menos ainda. Então eu preferi voltar 
para o Centro.

 A coisa que eu mais gosto nessa casa é a área 
(posterior), é clara e ventilada. Acho bom o tamanho 
dos quartos, acho que o arquiteto que fez a casa muito 
inteligente,  eu pelo menos acho. Para você ver, tem uma 
circulação boa. 
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a ideia de que a localização é uma das maiores qualidades da casa para a moradora: 

 

 

 

 

Insatisfeita em morar em outro bairro, Ana Maria e seu esposo resolvem retornar ao 

centro, mas inicialmente em outra casa, pois seus pais ainda moravam na residência. Deste 
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pavimento, que exigiu a retirada de duas claraboias da área da varanda; 
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lugar foram colocados gradis de ferro; 

3)! MODIFICAÇÃO 3: Troca do gradil de todo o acesso frontal.  

Assim, a residência preserva grande parte de sua concepção original, como a planta, a 

estrutura e todos os revestimentos, bem como portas e janelas. Conversando com a proprietária, 

é possível dizer que a disposição e divisão dos ambientes a agrada muito, ela gosta da 

organização espacial da casa, sua ventilação, seu pé direito elevado. Questionada sobre os 

elementos que mais lhe agradam na casa, ela diz:  
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Ana Maria diz que a única coisa que mudaria seria os pisos de taco de madeira e a 

cerâmica amarela da cozinha, pois segundo ela já estão desgastados demais. A aposentada disse 

ainda que não tem muitos custos de manutenção da residência, pois ela nunca apresentou 

nenhum problema.  

Questionada sobre se gostaria de mudar da residência, a aposentada afirmou que gosta 

muito de sua residência e não mudaria dali: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir das análises do espaço hoje apropriado e das conversas com a moradora, é 

possível perceber que a casa possui um grande valor de memória para Ana Maria, por ser sua 

casa de infância e de lembrança de seu pai. A residência ainda preserva grande parte de sua 

organização espacial, quase nada foi modificado, até mesmo seus móveis e revestimentos, que 

normalmente são modernizados. A aposentada também possui um apego muito forte com o 

bairro, por ser centralizado e movimentado. Assim, pode-se dizer que a casa se mantém 

preservada, pelo apego de Ana Maria pela residência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gosto, amo essa casa. Gosto do local também. 
Aqui faz um pouco de barulho por causa da Paranaí-
ba, mas não me encomoda tanto não. Eu me sinto muito 
feliz aqui. A não ser que aconteça uma coisa muito ruim 
que torne o ambiente ruim, eu quero morar aqui para 
sempre. Aqui, apesar de ser Centro, tem um ambiente 
muito bom, ainda é um lugar residênical.  
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Originalmente a área era coberta 
por grama, restando somente a

passarela que leva do portão frontal
à porta da casa 

Edícula no fundo da residência. 
Originalmente possuía um cobogó, similar 

ao ainda existente
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Sala
de estar

Varanda Banheiro

Área 
de serviço

Dispensa
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Cobogó original foi substituído 
por gradis de ferro

Cobogós originais

Figura 188

Figura 189

Figura 190

Figura 191 Figura 192 Figura 193

Imagem 124Imagem 123

Imagem 125

*Figura 188-193: Fotos internas da residência. FOTOS: Renata Lima Barros, 2019.
*O desenho da planta foi baseado nas informações contidas no  Inventário da 
Arquitetura Residencial Unifamiliar em Goiânia: décadas de 1930 a 1970.
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Preservação dos pisos originais

Figura 194 Figura 195 Figura 196

Figura 197 Figura 198 Figura 199

Figura 200 Figura 201 Figura 202

*Figura 194 - 202: Fotos internas da residência. FOTOS: Renata Lima Barros, 2019.
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Entrada casa do primeiro pavimento
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Imagem 200 Imagem 201

Figura 205 Figura 206 Figura 207 Figura 208

*Figura 203 - 208: Fotos internas da residência. FOTOS: Renata Lima Barros, 2019.
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Figura 209 Figura 210 Figura 211

Figura 212 Figura 213 Figura 214

Figura 215 Figura 216 Figura 217

*Figura 203 - 208: Fotos internas da residência. FOTOS: Renata Lima Barros, 2019.
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3.1.3.1 Vínculos E Valores Atribuídos 

A Residência de Ana Maria Lisboa Cesariano de Paula é uma casa modernista de 

transição, com qualidade arquitetônica, bom estado de preservação e conservação, localizada 

em uma rua cercada de comércio e prestadores de serviço, com ambiência de transição. Casa 

de seus pais, casa de seus filhos e lugar cheio de memórias. 

Ana Maria também demonstra muito amor pela casa, mas como um espaço de suas 

memórias, por fazer parte da sua vida desde a infância e por ter sido a casa de seu pai, já 

falecido. A residência ainda preserva praticamente todos os revestimentos, a mesma 

organização espacial e os móveis antigos. Entrar na casa e conversar com a proprietária sobre 

ela é voltar no tempo, uma época que ela conta com muito amor. 

Assim, os principais valores inferidos da análise do cotidiano da casa são: afeto e 

proteção. Afeto, como apego pelas lembranças ali presentes e proteção, por configurar-se como 

a casa da família, que agora abriga seus filhos e netos e desperta muito carinho ali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 

FIGURA 218: Fachada da residência. FONTE: CAIXETA, 2017. 
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3.1.4. Residência 4: Residência Waldomiro Bariani Ortêncio 

A residência localiza-se na Rua 82, quadra F-17, lotes 49-52, no entorno da Praça 

Cívica. Diferentemente das demais residências analisadas, está localizada em uma rua de grande 

movimento, cercada por comércio, prestadores de serviço e edifícios institucionais. Em seu 

entorno, não existem muitos comércios vicinais ligados ao cotidiano, mas sim uma grande 

quantidade de estacionamentos, clínicas, escritórios de advocacia, restaurantes e edifícios da 

administração pública, até mesmo ampliando-se o raio de análise para 1500 metros. Possui 

somente alguns importantes equipamentos de lazer, como o Bosque dos Buritis e a Praça Cívica, 

que podem ser utilizadas como local para caminhada e de permanência. 

 Por não compor um conjunto com demais residências históricas, o Inventário de 

Arquitetura Residencial Unifamiliar em Goiânia (CAIXETA, 2017d) não realiza a análise de 

sua paisagem. Porém, fica clara a ambiência comercial da rua com características típicas de 

ruas comerciais tais como: tamanho das calçadas, arborização e afastamentos, entre outros. A 

residência ainda preserva seus jardins frontais e, por utilizar portões de gradil, permite grande 

permeabilidade e visibilidade de sua fachada. É única casa da rua, porém, nas proximidades, 

existem muitas vielas residenciais, entre as ruas Gercina Borges e Avenida 85, por exemplo. 
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FIGURA 219: Localização da residência. FONTE: GOOGLE MAPS, 2019.
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FIGURA 220: Diagrama de análise do espaço. 

FIGURA 222: Vista frontal da residência.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 223: Vista da casa para a Praça Cívica.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 224: Rua com ambiência comercial.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.

FIGURA 225: Rua com ambiência comercial.
FOTO: Renata Lima Barros, 2019.
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FIGURA 221: Localização da residência. FONTE: GOOGLE MAPS, 2019.
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A residência caracteriza-se como um exemplar da arquitetura modernista, projetada pelo 

arquiteto Eurico Calixto Godoy no ano de 1961 e construída entre os anos de 1961-1962, em 

um terreno de 1143 m!, ocupando apenas 393,22 m! (34,4% da área total). A casa possui dois 

pavimentos e características típicas do modernismo: forma pura, horizontalidade, janelas em 

fita com fechamento em vidro, escada de acesso frontal, uma grande quantidade de área verde, 

planta livre e ausência de rebuscamentos. A residência é uma das poucas modernistas da cidade 

de arquitetura singular e em ótimo estado de preservação e conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 226, 227 e 228: Fotos externas da residência. FOTOS: Renata Lima Barros, 2019. 
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FIGURA 226, 227 e 228: Fotos externas da residência. FOTOS: Renata Lima Barros, 2019. 
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Deixa eu te contar a história dessa casa. Porque 
tudo na minha vida é um golpe de sorte. Em 1969, 
a minha filha, Maria Lucy, foi com a Aliança 
Francesa fazer uma excursão na Europa. Eu 
morava da Rua 1, aqui no Centro, aqui perto, e a 
minha casa era muito pequena, sabe? E eu tenho 
seis filhos, estávamos mal acomodados lá. Então 
eu fui no aeroporto de Brasília pegar a minha 
filha, porque ela chegava aquela noite, e tinha duas 
moças, filhas do dono dessa casa, e me disseram: 
“Maria Lucy não coube no avião, então ela vai 
chegar amanhã, mas direto no aeroporto de Goiâ-
nia, não precisa vir aqui de novo.” Ai eu disse: 
“então vou levar vocês”. Quanto eu cheguei aqui (na 
casa), eu olhei e disse: “Que bruta casa!” Então 
veio o dono dessa casa, senhor Eurípedes, homem 
muito bom, e disse: “pois é, essa casa grande, e eu 
tenho só duas filhas”. Ai eu falei: “Eu tenho seis 
filhas, a gente poderia trocar!!”. Então ele concor-
dou e eu acabei comprando a casa dele. Passou 
uns meses, ele ganhou na loteria, e veio atrás de 
mim para comprar a casa de volta, mas eu disse 
assim: “Eu comprei a casa por 350.000,00 
agora eu te vendo por 700.000,00”. E ele desis-
tiu....

!

!
A entrevista foi realizada nos dias 6 de junho de 2018 e 1º de março de 2019, com o 

senhor Waldomiro Bariani Ortêncio22, atual proprietário da residência. Bariani mudou-se para 

Goiânia aos 15 anos, morando inicialmente em Campinas (por 20 anos), pois, segundo ele, 

“aqui em Goiânia era um canteiro de obras”. Quando se casou, mudou-se para a Rua 1, no 

centro, e em março de 1969 comprou sua atual residência. 

 Bariani mora hoje com sua filha, divorciada e aposentada, e uma empregada, que 

auxilia na manutenção da casa. Porém, antigamente, morava com sua esposa e seus seis filhos. 

Bariani conta que comprou a residência do senhor Eurípedes Ferreira, seu primeiro proprietário. 

Eurípedes era dono uma imobiliária em Goiânia e sua mulher possuía uma confecção localizada 

na própria casa. Questionado sobre a história da casa, o proprietário disse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Escritor, folclorista e compositor brasileiro. Nascido em São Paulo, mas mora em Goiânia a mais de 80 anos. 
Fundou as lojas do Bazar Paulistinha, a primeira grande loja de discos da capital. Respeitado em vários campos da 
cultura, Bariani possui a autoria de mais de 50 livros e inúmeras músicas.!
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Segundo Bariani, Eurípedes encomendou o projeto arquitetônico com o arquiteto 

Eurico Godoy. O empresário executou algumas modificações no projeto original, de acordo 

com suas necessidades. A maior modificação foi no pavimento térreo, onde existe hoje uma 

grande varanda. Essa área foi projetada para ser aterrada em função do desnível do terreno, mas 

como o antigo proprietário gostava muito de jogos, no momento da construção da casa optou 

por abrir uma varanda no local para ter um espaço de convivência maior. O atual proprietário 

também realizou algumas modificações, sendo elas:  

1)! MODIFICAÇÃO 1: Aumento da área do escritório do pavimento térreo, ocupando 

a área que antes dava lugar aos banheiros (segundo Bariani, o escritório, existente 

antigamente, não era suficiente para ele e sua família que sempre trabalhavam na 

casa); 

2)! MODIFICAÇÃO 2: Criação de um novo escritório que antes fazia parte da área da 

varanda; 

3)! MODIFICAÇÃO 3: Os banheiros e cozinha existentes no pavimento térreo, 

originalmente, davam espaço a um campinho de futebol (Bariani conta que, como 

ele sempre recebeu muita gente e em sua acontece muitos eventos, ele precisava de 

banheiros maiores, e a cozinha foi feita para que ele fizesse seu ‘famoso’ peixe na 

telha); 

4)! MODIFICAÇÃO 4: A planta original do pavimento superior construída com 

característica de planta-livre, sem paredes subdividindo os ambientes. Bariani optou 

por construir algumas paredes, separando os ambientes da sala de jantar e sala de 

estar (segundo ele, as paredes permitem maior privacidade); 

5)! MODIFICAÇÃO 5: Substituição do piso original - taco de madeira - por cerâmica 

nas áreas sociais; 

6)! MODIFICAÇÃO 6: Modificação do banheiro da área íntima, transformando-o em 

dois banheiros distinto e integrados aos quartos, formando assim, duas novas suítes 

(Eurípedes possuía somente duas filhas, mas como Bariani possuía seis filhos, eram 

necessários mais banheiros na área íntima da casa); 

7)! MODIFICAÇÃO 7: Modificação do painel de madeira da fachada que, segundo 

Bariani, acabou apodrecendo. Ele foi substituído por um painel de pastilhas criado 

pela artista plástica goiana Maria Guilhermina; 

8)! MODIFICAÇÃO 8: O piso da piscina era de cimento queimado pintado de verde e 

Bariani trocou por granito. 
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As imagens abaixo apresentam o projeto original desenhado por Eurico Godoy, em 

1961, e que Bariani ainda conserva em seu acervo pessoal. A partir da planta original, foi 

possível a comparação com o existente hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURAS 229 -230: Fotos do projeto da residência realizado por Eurico Godoy em 1961. 

FOTOS: Renata Lima Barros, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 231: Plantas pavimento térreo e primeiro pavimento projetadas por Eurico Godoy.
FONTE: SILVA NETO, 2010.
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Bariani conta que sua casa é a única residência que ainda existe na Rua 82. Segundo ele, 

quando se mudou, existiam várias casas, mas elas foram se transformando em edifícios 

comerciais. O escritor cita a casa ao lado, na esquina com a 85. Segundo ele, a casa era tombada, 

a dona era viúva e queria vender porque não conseguia construir nada. Então, o senhor Virgílio, 

dono de uma imobiliária, comprou a casa e a demoliu. Segundo ele “conseguiu por influência 

política”.  

 Questionado sobre sua rotina na casa, Bariani conta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bariani diz que se considera privilegiado por ter essa casa, considera o local seguro, 

devido a proteção existente na Praça Cívica e muito bom por ser perto do Bosque do Buritis, 

onde ele pode realizar sua caminhada. Questionado sobre o que ele mais gosta na casa ele 

responde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu morava na rua 1, aqui no Centro mesmo e 
mudei para cá. Aqui sempre foi mais perto, 
porque, antigamente, o bazar Paulistinha era na 
Anhanguera, então aqui ficava um lugar muito 
bom. Também era bom para os meninos estuda-
rem, era muito fácil andar por aqui.
Hoje, quase todo domingo estamos reunidos aqui 
em casa. Minha família é muito boa. A casa 
também é muito visitada por causa do Instituto 
que funciona aqui, e a biblioteca também, com 
3600 livros sobre Goiás. Aqui també conservo 
os discos que o bazar paulistinha gravou. E 
também vem muita gente querendo saber sobre a 
minha vida, minha casa, aqui está sempre aberto, 
todo mundo que eu posso atender e ajudar eu ajudo, 
e não cobro nada.

 É tudo, uai! Lá em cima a gente só fica para 
dormir, o resto é aqui embaixo trabalhando no com-
putador.   Aqui é igual pássaro do ninho. Meus 
filhos cresceram tudo aqui, casaram aqui, agora 
uma voltou, porque divorciou. Mas todo domingo 
todos se reunem aqui.
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Ele fala que sua casa é muito importante para a sociedade, pois é um local onde ocorrem 

muitos eventos relacionados à cultura goiana. Constantemente recebe estudantes tirando fotos 

e realizando levantamentos. O escritor diz que possui muitos gastos com a casa, pois é muito 

grande e necessita de constantes cuidados, mas não mudaria dali por nada.  

Na pergunta final: quais as vantagens desta casa? E desvantagens? O escritor reafirma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ah, morar aqui é só vantagem...  Só me 
mudo daqui para o cemitério!
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MODIFICAÇÃO 3:
Um antigo campinho de futebol foi substituído 

por dois novos banheiros, uma área de 
serviço e uma cozinha externa

Ainda na época de construção da 
residência foi criada uma grande 

varanda. No projeto original a área seria 
aterrada, mas o primeiro morador alterou 

o projeto. 

MODIFICAÇÃO 2:
Foi criado um novo escritório. Original-

mente o local era uma extensão da 
varanda

MODIFICAÇÃO 1:
O escritório foi ampliado. Originalmente 
existiam dois banheiros e um pequeno 

escritório
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FIGURA 233FIGURA 232

FIGURA 240

FIGURA 237

FIGURA 236

FIGURA 235

FIGURA 234

FIGURA 239FIGURA 238

2 3

4

5

6

7 8 9

1

3

4

2

6

5

7

8

9

Banheiros

Cozinha

Varanda

Escritório
Escritório

Área de serviço

*FIGURAS 232 - 240: Fotos internas da residência. FOTOS: Renata Lima Barros, 2019.

*O desenho da planta foi baseado nas infrormações contidas no 
trabalho Inventários da Arquitetura Residencial Unifamiliar em 

Goiânia: décadas de 1930 a 1970.
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Preservação dos revestimentos e 
mobiliários originais  
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Preservação dos revestimentos e 
mobiliários originais  

MODIFICAÇÃO 4:
A única modificação da planta foi a
criação de duas suítes. Originalmete 
existia apenas um banheiro, e este foi 

dividido em dois
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MODIFICAÇÃO 3:
Colocação de paredes dividindo os 
banheiros. Originalmente a residência 

foi planejada com ambientes integrados.

14

12

11

13

15

16

17

18

FIGURA 246

FIGURA 249

FIGURA 241

FIGURA 242

FIGURA 243

FIGURA 248FIGURA 247

FIGURA 244 FIGURA 245

15
Sala de 

estar

Sala de 
jantar

Cozinha

Quarto
Visitas

Quarto
Visitas

Quarto
Filha

Quarto
Bariane

*FIGURAS 240-249: Fotos internas da residência. FOTOS: Renata Lima Barros, 2019.
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3.1.4.1 Vínculos E Valores Atribuídos 

A Residência Waldomiro Bariani Ortêncio, certamente um dos espaços mais 

representativos de Goiânia, exímio exemplar de uma arquitetura modernista, localizada no 

entorno da Praça Cívica, é cercada de uma grande variedade de equipamentos urbanos e de fácil 

acesso a todos os pontos da cidade, pois está no “miolo” do núcleo central da cidade. 

Casa-escritório, casa-instituto, casa-biblioteca, local de trabalho, eventos e reuniões de 

um estudioso da cultura goiana. A residência de Bariani Ortêncio sempre se configurou como 

um local de trabalho. Desde a compra da casa, o proprietário reformou os cômodos do térreo 

para abrigar seu escritório, inicialmente como o escritório de empresário das lojas do Bazar 

Paulistinha, e hoje, essencialmente como escritor e compositor.!Durante as conversas, Bariani 

sempre enfatiza que a casa é um instituto, afinal, abriga uma biblioteca e também é a sede da 

Comissão Goiana de Folclore. Assim, a casa se mantém “viva”, movimentada e, 

consequentemente, preservada, devido aos eventos culturais que abriga e as pessoas que o 

proprietário faz sempre questão de receber. Afinal, é uma casa grande para servir apenas como 

residência do escritor e sua filha.  

Em se tratando da análise do cotidiano, os principais valores inferidos estão relacionados 

à subsistência, ao ócio, à participação e à criação. A subsistência, pois sempre foi o local de 

trabalho do proprietário; ao ócio, pois sua ampla área de lazer proporciona espaço de descanso 

do proprietário; participação, pois permite a interação de Bariani com a sociedade; e criação, 

pois é o local do desenvolvimento dos inúmeros livros por ele escritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURAS 250: Fachada da residência. FONTE: CAIXETA, 2017. 
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RESUMO DAS PERCEPÇÕES E VÍNCULOS EXISTENTES

CASA DE ARQUITETO

A residência de Sebastião Lucas 
Rezende Filho é  caracteriza-se como 
uma das poucas casas-tipo que 
ainda preserva suas portas, janelas, 
telhas e pisos originais, e deste modo, 
possui grande valor histórico e 
arquitetônico. Tal preservação, dá-se, 
principalmente, pelo fato que do pro-
prietário ser um arquiteto, e desta 
forma, compreende seu valor patri-
monial. 

Foi Sebatião quem coordenou tadas 
as reformas realizadas, sempre bus-
cando manter seus aspectos origi-
nais. Um exemplo, foi a cor da facha-
da da casa, que haviam sido modifi-
cada para branca, mas em uma 
reforma recente, Sebatião quis retor-
nar a cor original, que ele diz se lem-
brar que era amarela.

CASA DE VÓ E DA FAMÍLIA

Conversando com Filomena é per-
ceptível o  cuidado e o carinho que 
ela tem com sua casa. Filomena tem 
uma família grande, com 4 filhos e 16 
netos, e seu prazer é ter uma casa 
bonita e com espaço suficiente para 
acolher seus filhos e netos.

É uma casa muito limpa, organizada, 
ao mesmo tempo que preserva 
muitos de seus aspectos originais. Ela 
também se modernizou em alguns 
aspectos para maior conforto da 
família, como os revestimentos do 
banheiro.  

Assim, a casa configura-se como um 
ponto de encontro da família, a casa 
da vó e da família. Um sentimento 
que pode resumir a relação existente 
entre Filomena e sua casa é: “amor”. 

FIGURA 251 - 252: Residência Sebastião Lucas 
Rezende Filho. FOTO:  Renata Lima Barros, 2018.

FIGURA 253 - 254: Residência Filomena Costa de 
Oliveira. FOTO:  Renata Lima Barros, 2018.



A Casa de Ana Maria Cesarino de 
Paula é uma casa de memórias, pois 
sofreu pouquíssimas alterações do 
seus aspectos original. Isso, não só em 
seu aspecto construtivo, mas 
também naorganização de seus am-
bientes, modernização de seus reves-
timentos para melhor conforto dos 
moradores. 

A casa permanece similar aquela 
casa da infância de Ana Maria, 
quando morava morava com seus 
pais, os banheiros e a cozinha nunca 
foram mexidos, nem mesmo seus 
móveis. A grande modificação foi na 
organização das salas, com a valori-
zação da varanda como  espaço de 
convivência, pois é o cômodo da 
casa que mais agrada a proprietária. 

CASA INSTITUTO

CASA DE LEMBRANÇAS

Bariane Ortêncio, empresário e escri-
tor goiano, sempre utilizou sua casa 
como ponto de trabalho. Em todas as 
conversas o proprietário ressaltou que 
precisou reformar o projeto original 
da casa, ampliando a área do 
escritório para que tivesse espaço 
suficiente para ele e seus filhos 
trabalharem.

Nos últimos anos, Bariane começou a 
dedicar-se exclusivamenteo a sua 
profissão de escritor e sua casa é o 
local onde realiza  reuniões, dá 
entrevistas, organiza eventos culturais 
como lançamento de livros. Ele 
também montou uma biblioteca 
aberta ao público, com cerca de 
1000 exemplares relacionados à 
cultura goiana. Bariane intitula sua 
casa como: “instituto goiano”, por ser 
um local de propagação da Cultura 
Goiana.

FIGURA 255 - 256: Residência Ana Maria Lisboa 
Cesarino de Paula. FOTO:  Renata Lima Barros. 2018.

FIGURA 257 - 258: Residência Ana Maria Lisboa Cesarino 
de Paula. FOTO:  Renata Lima Barros, 2018.
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FIGURA 259: Residência Setor Central. Foto: Renata Lima Barros, 2017.
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4. Considerações Finais 
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4.1. Residências Do Setor Central: Porque Preservá-Las? 

As habitações unifamiliares foram um dos primeiros elementos edificados na nova 

capital. Elas guardam em si a memória de um passado recente, expressa em diversas fotos que 

ilustram os primeiros anos de existência da cidade.  

A preocupação com a preservação deste patrimônio tem crescido nos últimos anos. O 

grande número de residências sendo demolidas para abrigarem estacionamentos tem chamado 

a atenção dos gestores públicos e entidades de preservação. Medidas vem sendo tomadas, como 

o tombamento de alguns exemplares, principalmente pelos órgãos de proteção da prefeitura, e 

o desenvolvimento do Inventário realizado em parceria entre o IPHAN e UFG.  

Todavia, a efetiva preservação de bens culturais implica considerar os valores que vão 

além daquelas qualidades ditadas pelos órgãos de proteção, seus técnicos e estudiosos. Trata-

se de pensar um bem patrimonial como um lugar de memórias, individuais ou coletivas, fruto 

da história de uma sociedade ou/e das simples lembranças de uma família.  

Além desses valores institucionalizados, devem ser considerados aqueles valores 

atribuídos por cada indivíduo e, por conseguinte, pela comunidade, ligados ao valor pessoal e 

coletivo. Estes valores são o alicerce do porquê preservar. Afinal, um indivíduo só irá preservar 

aquilo que considera importante para si, seja por visualizar um valor histórico para sua cidade, 

seja por considerar aquele um bem de família. Em seu livro “O que é Patrimônio Histórico”, 

Lemos (1981) explica sobre o “por que preservar”. O autor argumenta que  

Devemos, então, de qualquer maneira, garantir a compreensão de nossa memória 
social, preservando o que for significativo dentre nosso vasto repertório de elementos 
componentes do Patrimônio Cultural. Essa a justificativa do “por que preservar” 
(LEMOS, 1981, p. 29). 

 
Este trabalho buscou a compreensão de tais valores, com o foco no aprofundamento de 

estudos de caso em quatro residências históricas. Casas de linguagens arquitetônicas distintas, 

situadas em diferentes pontos do Setor Central, com suas histórias diversas e valores ímpares, 

desde os mais poéticos até os mais prosaicos. Valores arquitetônicos, históricos, afetivos, ou 

aqueles ligados à subsistência, ao ócio, à liberdade, à identidade, à criação, dentre outros. 

O segundo capítulo teve como foco a compreensão dos valores institucionalizados, 

atribuídos por pesquisadores por meio do aprofundamento do âmbito arquitetônico/urbanístico, 

bem como histórico. Foram levantadas as principais peculiaridades das casas típicas dos 

primeiros anos de existência da capital, bem como sua importância no contexto histórico em  
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que foram inseridas. O terceiro capítulo foi dedicado à compreensão dos valores atribuídos por 

seus moradores derivados dos vínculos e laços existentes entre o morador e a casa, pois são 

esses os fatores que verdadeiramente agregam uma importância a um bem e movimentam o 

porquê preservar. 

Em outras palavras, apesar do relevante incentivo que o tombamento e os demais meios 

legais de preservação têm desencadeado em relação a valorização dos bens patrimoniais, é 

errôneo colocá-los como eixo essencial das ações de preservação. O principal meio de 

salvaguarda de nosso patrimônio é a vontade social, e esta deve, de fato, ser trabalhada no 

Brasil. O ideal seria que o acautelamento e as iniciativas populares caminhassem juntas em prol 

da valorização, mas na prática nem sempre isso acontece.  

Preservar e valorizar bens culturais só tem sentido se adentrarmos além das 

características institucionalizadas, levando em consideração suas questões intangíveis, 

presentes na memória daquele que preserva. É preciso olhar diferente, e entender, sobretudo, o 

que o patrimônio significa para o seu povo, ultrapassando um significado reducionista e 

tradicional. 

Deste modo, Residências históricas do Setor Central: por que preservá-las? Sim, porque 

são valiosas e particulares obras arquitetônicas, porque presenciaram a construção e 

crescimento da cidade e guardam em si sua história, mas, principalmente, porque são a morada 

dos laços e lembranças de uma família. 

Esta dissertação buscou trabalhar os elementos pertinentes para uma justa abordagem 

deste patrimônio, compreendendo e apontando seus valores, visando colaborar para seu 

reconhecimento. A intenção é que essa pesquisa possa levar informação, e consequentemente 

consiga desencadear discussões e ações em prol da preservação, contribuindo e atuando como 

um elemento capaz de ajudar a recuperar a memória e a identidade local da cidade de Goiânia.  

 

4.2. Educação Patrimonial: Uma Possível Solução? 

Atualmente, existem diferentes instrumentos destinados a garantir a salvaguarda dos 

bens patrimoniais. A Constituição Federal de 1988, no seu Artigo nº 216, cita, em rol 

meramente exemplificativo, o tombamento, o inventário, a vigilância e a desapropriação, como 

exemplo de meios de proteção. 
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O tombamento foi na verdade instaurado por meio do Decreto-Lei 25 de 30 

de novembro de 1937. Constitui-se de um ato administrativo realizado pelo poder público, 

podendo ser realizado tanto em nível federal, quanto estadual e municipal. O tombamento de 

um bem significa o registro em um dos quatro livros de tombo no Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Livro do Tombo Histórico; Livro do Tombo das 

Belas Artes; Livro do Tombo das Artes Aplicadas, de acordo com as características do bem. O 

ato só tem efeito sob bens de natureza material, como imóveis, mobiliário, obras de arte e sítios 

históricos. Em seu Capítulo III, o Decreto estabelece os efeitos do tombamento, sendo o Art. 

17 o mais abrangente e explicativo, que diz: 

 

Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruídas, demolidas 
ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de 
multa de cinquenta por cento do dano causado (BRASIL, 2012). 

 
Somente aqueles bens tombados à nível federal ficam sujeitos às decisões inferidas pelo 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje IPHAN. Aqueles tombados pelas 

demais esferas devem seguir a legislação própria, que em sua grande maioria são amparadas 

pelo Decreto-Lei nº 25. A vigilância também foi instaurada pelo mesmo Decreto e coloca-se, 

na verdade, como um instrumento de ação dos órgãos de proteção:  

 

Art. 20: As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, poderá inspecioná-los sempre que for 
conveniente não podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criar 
obstáculos à inspeção, sob pena de multa de cem mil réis, elevada ao dobro em caso 
de reincidência.” (BRASIL, 2012).  

 
A desapropriação é um ato jurídico previsto na Constituição Federal, que pode ser 

realizada por parte do Estado por utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. O 

ato de desapropriação de um bem tombado pode ser realizado caso o Estado considere 

necessário para a manutenção e preservação do bem. Ocorre, por exemplo, quando há algum 

descaso por parte do proprietário, de modo que a integridade do bem encontre-se ameaçada. 

O registro foi instaurado por meio Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, e trata-se 

de um instrumento de proteção de bens de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural 

brasileiro. Ademais, o parágrafo 1º do Art. 1º determina que esse registro far-se-á por meio da 

inscrição dos bens em um dos seguintes livros: Livro de Registro dos Saberes; Livro de Registro  
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das Celebrações; Livro de Registro das Formas de Expressões e Livro de Registro dos Lugares, 

de acordo com as peculiaridades do bem. 

O inventário ainda não possui regulamentação sob leis federais. Nesse sentido, Campos 

(2015) argumenta que cabe aos estados regulamentarem este instrumento. O autor cita o caso 

do estado de Minas Gerais, que através do Projeto de Lei nº 939/2011, define o inventário como 

meio de identificação de bens culturais. Contudo, infelizmente, o estado de Goiás ainda não 

possui regulamentação nesse sentido.  

Apesar de não possuir regulamentação legal própria em todos os estados, o inventário é 

um instrumento muito utilizado. Nada impede o poder público de utilizá-lo como fonte de 

conhecimento de seus bens culturais. Muitas vezes, os órgãos de patrimônio o utilizam como 

meio de fundamentação para o tombamento e garantem a salvaguarda do bem: 

Sob o ponto de vista prático, o inventário consiste na identificação e registro por meio 
de pesquisa e levantamento das características e particularidades de determinado bem, 
adotando-se, para sua execução, critérios técnicos objetivos e fundamentos de 
natureza histórica, artística e arquitetônica, sociológica, paisagística e antropológica, 
entre outros. Os resultados dos trabalhos de pesquisa para fins de inventário são 
registrados normalmente em fichas onde há a descrição sucinta do bem cultural, 
constatando informações básicas quanto a sua importância histórica, características 
físicas, delimitação, estado de conservação, proprietário e etc. (MIRANDA apud 
CAMPOS, 2015, p.192).  
!

Além disso, pode-se citar a Educação Patrimonial como outro importante meio de 

proteção e valorização do patrimônio cultural. Ela não se coloca como um meio de 

acautelamento legal, entretanto, também é um instrumento de preservação. A cartilha de 

educação patrimonial publicado pelo IPHAN em 2014 explica que a Educação Patrimonial se 

coloca como um processo educacional que busca levar o conhecimento a respeito do Patrimônio 

Cultural para a sociedade, servindo como instrumento de conscientização da importância dos 

bens e heranças culturais. Segundo Florêncio et Al. (2014, p. 20), “O que se almeja é a 

construção coletiva do conhecimento, identificando a comunidade como produtora de saberes 

que reconhece suas referências culturais inseridas em contextos de significados associados à 

memória social do local”. Os autores dizem ainda que esse processo deve ser encarado como 

um recurso para a valorização da diversidade cultural e para o fortalecimento da identidade 

local, fazendo o uso de diferentes estratégias construídas coletivamente. 

O Guia Básico de Educação Patrimonial publicado pelo IPHAN em 1999 é hoje o 

principal documento para ações educativas voltadas para a preservação do patrimônio cultural. 

O guia defende que o conhecimento e apropriação consciente pelas comunidades de seu  
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patrimônio são fatores indispensáveis para a preservação, assim como para fortalecimento dos 

sentimentos de identidade e cidadania. Sobre o processo e objetivos da educação patrimonial, 

ele explica: 

Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado 
no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento 
individual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com evidências e 
manifestações da cultura [...] a educação patrimonial busca levar as crianças e adultos 
um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua história 
(HORTA et al., 2009, p.6). 
 

O Guia diz ainda que a educação patrimonial é um “ [...] instrumento de ‘alfabetização 

cultura’ que possibilita ao indivíduo fazer uma leitura do mundo que o rodeia, levando a 

compreensão do universo sócio cultural [...]” (HORTA et al., 2009, p.6).  

Segundo os autores, a educação patrimonial consiste em provocar situações de 

aprendizado sobre o processo cultural e seus produtos e manifestações que despertem o 

interesse em seus alunos. Ela pode ser desenvolvida em toda a sociedade, mas principalmente 

nas escolas, para que a crianças compreendam desde cedo a importância da valorização do 

patrimônio cultural.  

 Assim, o trabalho de Educação Patrimonial pode surtir efeito extremante positivo para 

o processo de preservação das residências históricas do Setor Central de Goiânia. Ele 

incentivará a necessária criação da consciência histórico-cultural na sociedade goianiense, 

incentivando o sentimento de identidade em relação a esse acervo. Este tipo de iniciativa 

trabalha com a sociedade na compreensão do porquê preservar, levando a um natural processo 

de valorização e não simplesmente impondo uma chancela governamental que dita normas e 

obrigações, pois a educação patrimonial trabalha coma essência do porquê preservar: a vontade 

social. 
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FIGURA 260: Residência Setor Central. Foto: Renata Lima Barros, 2017.
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FIGURA 261: Casa-tipo Setor Central. Foto: Renata Lima Barros, 2017.
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discussão desta temática no contexto da cidade de Goiânia, chamando a atenção para o patrimônio
composto pelas residências históricas remanescentes no Setor Central. Esse patrimônio foi construído nas
primeiras décadas de existência da capital e possui grande importância histórica para a cidade, porém vem
sendo dilapidado aos poucos, vítima da especulação imobiliária e do descaso social. Acredita-se que o
desenvolvimento de um trabalho de educação patrimonial na cidade de Goiânia, pode promover a
conscientização da população a respeito da importância desse patrimônio e assim garantir sua salvaguarda.
Sob esse viés, este trabalho pretende disponibilizar subsídios um futuro projeto de educação patrimonial em
Goiânia, realizando uma análise aprofundada a respeito destes bens. A ênfase do estudo será em decifrar
como as pessoas moram e se relacionam com esse patrimônio e como essa relação influencia em seu
processo de preservação. Este trabalho será realizado por meio de entrevistas, questionários e conversas
com moradores e usuários do bairro. Também, faz-se necessário uma análise das características
arquitetônicas e paisagísticas deste patrimônio, bem como a discussão a respeito dos principais conceitos e
práticas da educação patrimonial”.
Este trabalho não possui hipótese, e sim o pressuposto de que o desenvolvimento de um trabalho de
Educação Patrimonial na cidade de Goiânia pode contribuir o desenvolvimento da necessária
“conscientização cultural” da população. Este tipo de ação trabalha na promoção do conhecimento,
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reconhecimento e apropriação do patrimônio cultural, buscando o fortalecimento dos sentimentos de
identidade cultural e cidadania, podendo assim, ter grande efeito em prol da valorização das residências
históricas. Dessa forma, este trabalho busca, por meio de sua análise, subsidiar um futuro e necessário
projeto de educação patrimonial.

O trabalho proposto tem como objetivo central estudar residências de valor histórico ainda remanescentes
no Setor Central de Goiânia, com ênfase em decifrar os vínculos e relações existentes entre este patrimônio
e seus moradores. Assim, este estudo procura ir além da compreensão das características físicas e
arquitetônicas destes bens, buscando compreender como as pessoas moram e enxergam este patrimônio e
como essas relações influenciam no seu processo de preservação. A intenção é que esta análise sirva como
subsídio para um futuro trabalho de educação patrimonial, pois permitirá o levantamento de dados e
informação sobre o que é preciso trabalhar na sociedade para que ela passe enxergar o valor deste
patrimônio.

Objetivo da Pesquisa:

Quantos aos riscos, a pesquisadora avalia que: “pesquisa poderá expor a história de vida e sentimentos dos
participantes no que se relaciona com as residências. Por exemplo: quais foram suas vivências e histórias
que ocorreram ali, quais sentimentos e vínculos em relação a residência, quais modificações que realizaram
no bem, o que o participante considera mais importante na casa e etc.
Quanto aos benefícios, a pesquisadora avalia que: “O desenvolvimento e sucesso desta pesquisa terá como
principal benefício a valorização das residências históricas do Setor Central de Goiânia. Assim, os
proprietários, moradores casas e até mesmo do bairro, terão seu patrimônio reconhecido e com sua
salvaguarda”.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

- A pesquisa se apresenta como “estudo de caso” e foram identificadas 211 residências de importância
histórica e arquitetônica no Setor Central, das quais serão selecionadas aquelas de relevância para os
objetivos da pesquisa;
- A pesquisadora apresenta os riscos e benefícios da pesquisa para os participantes: número estimado 55
participantes;
- A pesquisadora apresentou os critérios de inclusão e exclusão dos participantes, quer sejam moradores
e/ou proprietários, quer sejam frequentadores do bairro;
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- A pesquisadora esclareceu como chegou a esse número estimado de 55 participantes e as formas de
recrutamento dos mesmos;
- A pesquisadora apresenta refez o cronograma com previsão de tramitação e aprovação do projeto no CEP.
- A pesquisadora apresentou roteiros dos questionários e das entrevistas aos participantes da pesquisa.

- O protocolo está instruído com:
1. Folha de Rosto;
2. Termo de Compromisso,
3. Projeto;
4. Informações básicas;
5. TCLE para proprietários e moradores, para frequentadores do Setor Central;
6. Roteiros dos Questionários;
7. Questões norteadoras das entrevistas;

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

A pesquisadora considerou as recomendações feitas  por meio de Carta resposta.
Recomendações:

A pesquisadora considerou as recomendações, reformulou os termos de apresentação obrigatório e fez as
adequações sugeridas.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG considera o presente protocolo APROVADO, o
mesmo foi considerado em acordo com os princípios éticos vigentes.  Reiteramos a importância deste
Parecer Consubstanciado, e lembramos que o(a) pesquisador(a) responsável deverá encaminhar ao CEP-
UFG o Relatório Final baseado na conclusão do estudo e na incidência de publicações decorrentes deste,
de acordo com o disposto na Resolução CNS n. 466/12 e Resolução CNS n. 510/16. O prazo para entrega
do Relatório é de até 30 dias após o encerramento da pesquisa.
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Geisa Mozzer
(Coordenador)

Assinado por:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1053682.pdf

13/04/2018
11:56:53

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_de_Pesquisa_renata_reformula
do.docx

13/04/2018
11:53:15

RENATA LIMA
BARROS

Aceito

Cronograma CronogramaAlterado.pdf 13/04/2018
11:43:39

RENATA LIMA
BARROS

Aceito

Outros CartaResposta.doc 13/04/2018
11:38:08

RENATA LIMA
BARROS

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_GrupodeProprietarioCasas_refor
mudado.doc

13/04/2018
11:35:32

RENATA LIMA
BARROS

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_GrupodeUsuariodoBairro_reform
ulado.doc

13/04/2018
11:35:14

RENATA LIMA
BARROS

Aceito

Folha de Rosto FolhadeRostoRenata.pdf 15/12/2017
14:41:04

RENATA LIMA
BARROS

Aceito

Orçamento Orcamento.docx 14/12/2017
15:45:43

RENATA LIMA
BARROS

Aceito

Outros ModeloEntrevista.pdf 14/12/2017
13:20:56

RENATA LIMA
BARROS

Aceito

Outros ModeloQuestionarios.pdf 14/12/2017
13:18:47

RENATA LIMA
BARROS

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Termo_Compromisso.pdf 14/12/2017
11:53:46

RENATA LIMA
BARROS

Aceito
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO – PROJETO E CIDADE – 
FAV/UFG 

 
 

 
Faculdade de Artes Visuais 

Avenida Esperança, s/n, Câmpus Samambaia (Câmpus II) CEP: 74690-900 
CNPJ: 01567601/0001-43 

 

internas e externas do imóvel. Caso haja o consentimento, por favor marcar o box “Permito 

a divulgação da minha voz/opinião nos resultados publicados da pesquisa”/ “Permito a 

realização de fotos internas da residência”/ “Permito a realização de fotos externas da 

residência” no final do documento. 

Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que 

você corre é semelhante àquele sentido num exame psicológico de rotina. Pode acontecer 

desconforto nas perguntas relacionadas as modificações realizadas no imóvel, bem como a 

justificativa da possível falta de obras de manutenção, e perguntas relacionadas aos 

sentimentos e opiniões em relação aos bens. Você terá como benefício de receber em 

arquivo digital o conteúdo final desta dissertação, quando concluída. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas com a 

pesquisadora.  Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você que serão fornecidos são confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, sejam eles favoráveis ou não. Questiona-se a 

possibilidade de divulgação de seu nome. Caso seja consentindo, por favor marcar o box 

“Permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados publicados da 

pesquisa”.    

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você será indenizado.  

 
 
1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 
 
 
Eu, ................................................................................................................., inscrito (a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “Residências do Setor Central: A Educação Patrimonial como um 

caminho para a preservação”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO – PROJETO E CIDADE – 
FAV/UFG 

 
 

!

 
Faculdade de Artes Visuais 

Avenida Esperança, s/n, Câmpus Samambaia (Câmpus II) CEP: 74690-900 
CNPJ: 01567601/0001-43 

 

participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado (a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável Renata Lima Barros sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 
Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 
 

(    ) Permito a divulgação da minha voz/opinião nos resultados publicados da pesquisa; 

(    ) Não permito a publicação da minha voz/opinião nos resultados publicados da pesquisa. 

(    ) Permito a realização de fotos internas da residência. 

(    ) Permito a realização de fotos externas da residência. 

(    ) Permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados publicados da 

pesquisa; 

(  ) Não permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados 

publicados da pesquisa. 

 
 

___________________________________________________________________ 
Assinatura por extenso do(a) participante 

 
 
 

__________________________________________________________________ 
 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
 

 
 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 
 
 

__________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________ 
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Parte I - Identificação da Residência

Endereço: _____________________________________________________

Estilo Arquitetônico _____________________________________________

Parte I I - Perfil do entrevistado

01. Nome: ____________________________

02. Sexo:

(  ) F (  ) M

03. Tipo:

(  ) Proprietário
(  ) Inquilino
(  ) Outros: ____________________________

04. Faixa Etária:

(  ) Entre 21 e 30 anos
(  ) Entre 31 e 40 anos
(  ) Entre 41 e 50 anos
(  ) Entre 51 e 60 anos
(  ) Acima de 61 anos

05. Onde trabalha? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

06. Como é sua rotina? Ela envolve o Centro?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ENTREVISTAS MORADORES

x

x

x

  Sebastião Lucas Rezende Filho

 É arquiteto, autônomo, e trabalha em casa. Antes de fazer arquitetura era 
alfaiate e também trabalhava em casa.

 Diz que tudo que ele faz envolve o Centro, a não ser hospital que ele leva a 
esposa constantemente.

Rua 55, número 305, quadra 105, lotes 41

Casa-tipo
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Parte III -  História e arquitetura do bem

07. Há quanto tempo você mora na residência? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

08. (Para não-proprietários) Quem é o proprietário da residência? 
Há quantos anos?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

09. Conhece os antigos moradores?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

10. Sabe por quem foi construída? Em qual ano?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

11. Quais as útimas reformas realizadas? Em quais anos?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

12. O que foi modificado na casa? Fachada? Planta? Quais revestimentos são 
originais?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 Completa 43 anos em março. Inicialmente morou de aluguel, durante cerca de 
20 anos, e depois comprou

 NÃO SE APLICA.

 Sim. A antiga proprietária construiu a residência para aluguel, como fonte de 
renda, Alzira. Quando ela faleceu, a residência foi transferida para seu herdeiro, Edmar 
Fleury (provavelmente por volta de 1964).

 Provavelmente foi construída em 1957. 

 Antigamente foram realizadas somente alguns pequenos reparos, como pintu-
ras. No atula momento, o proprietário está realizando uma reforma maior, pois a casa 
está em um estado precário. Serão reformados, primeiramente, os beirais, o frontão e 
fachada e posteriormente será realizada uma reforma na parte interna. 

 Não. A fachada é a mesma, como mudança apenas da cor durante os anos (mas 
a pintura atual é semelhante a original). A organização da planta e paredes continua a 
memsa, desde a contrução. Os pisos também foram preservados, somente o do 
banheiro foi modificado, porque estvam degradados.
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Parte IV -  Percepção do bem

13. Gosta de morar nesta residência?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

14. Quais as modificações você gostaria de fazer na casa? Por que?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

15. Na casa, quais os elementos físicos mais te agradam? E quais menos te 
agradam?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

16. Você considera que seus gastos para a manutenção da residência 
são altos?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

17. Você considera importante a preservação/manutenção de sua casa?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 Sim, sempre gostou. Sempre trabalhou por perto, seus filhos também estuda-
vam perto, então facilitava morar ali. Antigamente o proprietário morava com sua mãe, 
seus pais e seus irmãos. Posteriormente, seus pais compraram outra casa, Sebastião se 
casou e continuou morando na residência. Diz que estudava na escola técnica, sua 
esposa também estudou na escola técnica. Sempre moramos aqui. Depois, mais tarde, 
quando eu me casei, tive meus filhos, eles estudaram no santo Agostinho, depois escola 
técnica, e depois faculdade, e aqui ficava mais perto.

 Gostaria de fazer um acréscimo no quarto principal, pois como sua esposa é 
vulnerável, pretende realizar melhorias em relação a acessibilidade e conforto.

 Diz gostar desta tipologia, a arquitetura e, principalemnte, do local. Segundo 
ele: “aqui para mim é ótimo. Não, não tem nada que não me agrade....””.

 Não considera ter gastos altos com a casa. Somente agora irá gastar um pouco 
mais, pois fará uma reforma maior. 

 Sim, pois pelo fato de ser arquiteto, valoriza muito esta tipologia de residências. 
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18. Porque você ainda permanece morando nessa residência?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

19. Você gostaria de mudar para outra residência? Porque?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

20. Com qual frequência as pessoas te procuram para saber a respeito da his-
tória/arquitetura da casa?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

21. Qual as vantagens desta casa para você? E desvantagem?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

obs:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 Porque é fácil, pois é uma casa muito bem localizada, e por gostar do bairro.

 Não, pois gosta muito da casa, e se considera satisfeito morando ali.

 Com muita frequência, principalmente nos últimos anos.

 A maior vantagem é o lugar. Desvantagem, é o atual estado de degradação que 
ela se encontra.
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Parte I - Identificação da Residência

Endereço: _____________________________________________________

Estilo Arquitetônico _____________________________________________

Parte I I - Perfil do entrevistado

01. Nome: ____________________________

02. Sexo:

(  ) F (  ) M

03. Tipo:

(  ) Proprietário
(  ) Inquilino
(  ) Outros: ____________________________

04. Faixa Etária:

(  ) Entre 21 e 30 anos
(  ) Entre 31 e 40 anos
(  ) Entre 41 e 50 anos
(  ) Entre 51 e 60 anos
(  ) Acima de 61 anos

05. Onde trabalha? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

06. Como é sua rotina? Ela envolve o Centro?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ENTREVISTAS MORADORES

Rua 72, número 183, quadra 112, lotes 23

Casa-tipo

x

x

 Todo sua rotina envolve o Centro. Banco, supermercado, padaria, açougue. Ela diz
fazer tudo a pé. 

x

 Aposentada, trabalhava como procuradora na câmera municipal de Goiânia. 
Antigamente localizada na Pathernon Center.

Filomena
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Parte III -  História e arquitetura do bem

07. Há quanto tempo você mora na residência? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

08. (Para não-proprietários) Quem é o proprietário da residência? 
Há quantos anos?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

09. Conhece os antigos moradores?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

10. Sabe por quem foi construída? Em qual ano?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

11. Quais as útimas reformas realizadas? Em quais anos?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

12. O que foi modificado na casa? Fachada? Planta? Quais revestimentos são 
originais?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 Mora há 48 anos naquela casa. Antes de morava na residência da frente.

 Sim, era um casal de sírios. O esposo chamava Isaque e a mulher Malca.

 A residência foi construída para o casal de sírios, mas não soube dizer exatamente 
a data. 

 Houve uma reforma para a modificação do piso da sala e do banheiro, que foram
substituídos por porcelanato. No banheiro também houve a retirada da banheira.

 Na fachada, a única modificação foi a retirada de uma fonte luminosa, com está-
tuas de anjinhos, existente na época que os sírios moravam na residência. Também foi 
retirada uma escada lateral , por onde as vistas costumavam entrar. 

 NÃO SE APLICA.
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Parte IV -  Percepção do bem

13. Gosta de morar nesta residência?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

14. Quais as modificações você gostaria de fazer na casa? Por que?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

15. Na casa, quais os elementos físicos mais te agradam? E quais menos te 
agradam?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

16. Você considera que seus gastos para a manutenção da residência 
são altos?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

17. Você considera importante a preservação/manutenção de sua casa?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 Ela diz  ser apaixonada pela casa, que pede para os filhos que eles sempre cuidem
de sua residência quando ela  vier a falecer.

 Não, pois  considera tudo ótimo do jeito que está.

 

 Não, pois há a necessidade de reformas constantes.

 Sim, pois é uma casa antiga e muito bonita.

 A proprietária diz gostar da casa por inteiro. Segundo ela, a casa é maravilhos. 
Gosta, principalmente, do fato dela ter o pé direito alto, permitindo uma melhor 
circulação do vento dentro da casa. Támbém gosta do fato da casa ter sido muito bem 
construída, assim, não apresenta problemas construtivos e não necessita de reparos 
constantes. 
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18. Porque você ainda permanece morando nessa residência?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

19. Você gostaria de mudar para outra residência? Porque?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

20. Com qual frequência as pessoas te procuram para saber a respeito da his-
tória/arquitetura da casa?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

21. Qual as vantagens desta casa para você? E desvantagem?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

obs:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 Não! Segundo ela, da casa só para o cemitério. 

 Com grande frequência. Muitos estudantes de arquitetura e engenharia, 
principalemente. 

 A moradora só vê vantagens, gosta muito de tudo na sua casa, e não mudaria 
nada. 

 Porque ela gosta muito da casa e do lugar. É uma casa grande, bonita, e muito 
bem localizada.

 Na residência moram: Filomena, o marido, e um filho divorciado, que voltou a 
morar na casa.



RESIDÊNCIAS DO SETOR CENTRAL: 
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Parte I - Identificação da Residência

Endereço: _____________________________________________________

Estilo Arquitetônico _____________________________________________

Parte I I - Perfil do entrevistado

01. Nome: ____________________________

02. Sexo:

(  ) F (  ) M

03. Tipo:

(  ) Proprietário
(  ) Inquilino
(  ) Outros: ____________________________

04. Faixa Etária:

(  ) Entre 21 e 30 anos
(  ) Entre 31 e 40 anos
(  ) Entre 41 e 50 anos
(  ) Entre 51 e 60 anos
(  ) Acima de 61 anos

05. Onde trabalha? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

06. Como é sua rotina? Ela envolve o Centro?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ENTREVISTAS MORADORES

Ana Maria Lisboa Cesarina de Paula

x

x

x

x

x

x

 

 Sim, tudo: banco, farmárcia, comércio e etc.

 Professora aposentada da faculdade de farmácia  da Universidade Federal e 
Goiás, localizada na Praça Universitária. 
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Parte III -  História e arquitetura do bem

07. Há quanto tempo você mora na residência? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

08. (Para não-proprietários) Quem é o proprietário da residência? 
Há quantos anos?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

09. Conhece os antigos moradores?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

10. Sabe por quem foi construída? Em qual ano?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

11. Quais as útimas reformas realizadas? Em quais anos?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

12. O que foi modificado na casa? Fachada? Planta? Quais revestimentos são 
originais?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 Desde os quatro anos de idade. Mudou-se após seu casamento por um perío-
do, mas retornou poucos anos depois. 

 A residência foi construída por seu pai, deste modo, sempre pertenceu a famí-
lia.

 Provavelmente por volta de 1962. O pai de Ana Amaria possuia uma casa 
naquele terreno e contratou um arquiteto para realizar uma reforma e modernizá-la. 
Provavelmente a residênicia foi completamente reconstruída, pois houve a construção 
de um segundo pavimento.  

  A maior reforma realizada foi a de troca da parte elétrica. Após essa, apenas 
reformas de pequenos reparos, como troca de telhas quebradas.

 Apenas pequenas modificações:
 - adição da área externa no primeiro pavimento;
 - substituição dos cobogós originais;
 - troca do gradil frontal. 

 NÃO SE APLICA.
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Parte IV -  Percepção do bem

13. Gosta de morar nesta residência?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

14. Quais as modificações você gostaria de fazer na casa? Por que?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

15. Na casa, quais os elementos físicos mais te agradam? E quais menos te 
agradam?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

16. Você considera que seus gastos para a manutenção da residência 
são altos?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

17. Você considera importante a preservação/manutenção de sua casa?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 Gosta muito. Gosta da casa e do local em que está inserida. 

 Somente a melhoria do acabamento, como troca do piso de taco de madeira e 
do piso da cozinha, que possuem uma manutenção mais difícil.

 O que ela mais gosta na casa é a área, por ser claro e ventilada. Também lhe 
agrada muito o tamanho dos quartos e a organização da planta, segundo ela, muito 
bem pensada.

 Não, considera baixo, pois não há a necessidade de manutençòes constantes.

 Sim, por ser antiga e uma das últimas casas remanescentes na rua.
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18. Porque você ainda permanece morando nessa residência?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

19. Você gostaria de mudar para outra residência? Porque?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

20. Com qual frequência as pessoas te procuram para saber a respeito da his-
tória/arquitetura da casa?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

21. Qual as vantagens desta casa para você? E desvantagem?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

obs:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 Ela continua permanecendo na casa, pois diz se sentir muito feliz ali. Tem um 
ambiente muito bom, e ainda é um lugar residênical. 

 Não, pois se considera feliz ali.

 Já vieram muitos estudante de arquitetura, principalmente nos últimos anos.

 Uma desvantagem é em relaçao ao lugar, que nos últimos anos tem aumenta-
do a quantidade de moradores de rua. Mas ao mesmo tempo é um lugar muito locali-
zado e perto de tudo.
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Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “ Residências do Setor Central: A Educação Patrimonial como um caminho 

para a preservação”. Meu nome é Renata Lima Barros, sou a pesquisadora responsável e 

minha área de atuação é Arquitetura e Urbanismo. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, 

que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora 

responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de 

forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser 

esclarecidas pelo pesquisador responsável, via e-mail (limabarrosrenata@gmail.com) e, 

inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do seguinte contato telefônico: (62) 

998140404. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta 

pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215. 

 
 
1.1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

Esta pesquisa pretende estudar residências de valor histórico ainda remanescentes no 

Setor Central de Goiânia, buscando compreender quais os vínculos e relações existentes 

entre este patrimônio e seus moradores.   

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de se promover ações que 

visem a preservação deste patrimônio, pois está aos poucos desaparecendo, vítima da 

especulação imobiliária e do descaso social.  

Caso você decida participar, você deverá responder a 20 perguntas dividida em 3 

partes: I) Referente ao seu perfil; II) Referente a história e arquitetura do bem III) 

Percepções a respeito do bem. Esta entrevista durará cerca de 30 (trinta minutos). Questiona-

se o consentimento do registro sonoro da conversa, bem como a realização de fotografias 
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Parte I - Identificação da Residência

Endereço: _____________________________________________________

Estilo Arquitetônico _____________________________________________

Parte I I - Perfil do entrevistado

01. Nome: ____________________________

02. Sexo:

(  ) F (  ) M

03. Tipo:

(  ) Proprietário
(  ) Inquilino
(  ) Outros: ____________________________

04. Faixa Etária:

(  ) Entre 21 e 30 anos
(  ) Entre 31 e 40 anos
(  ) Entre 41 e 50 anos
(  ) Entre 51 e 60 anos
(  ) Acima de 61 anos

05. Onde trabalha? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

06. Como é sua rotina? Ela envolve o Centro?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ENTREVISTAS MORADORES

x

x

x

  Waldomiro Bariane Ortêncio

 Bariane é aposentado, mas ainda possuí uma rotina ativa como esritor. Trabalha 
em sua casa, onde construiu um escritório. 

 Toda sua rotina envolve o Centro, tudo é perto de sua casa. 
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Parte III -  História e arquitetura do bem

07. Há quanto tempo você mora na residência? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

08. (Para não-proprietários) Quem é o proprietário da residência? 
Há quantos anos?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

09. Conhece os antigos moradores?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

10. Sabe por quem foi construída? Em qual ano?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

11. Quais as útimas reformas realizadas? Em quais anos?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

12. O que foi modificado na casa? Fachada? Planta? Quais revestimentos são 
originais?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 Desde março de 1969. Morou em Campinas por 30 anos, depois mudou-se para 
a rua 03, e em 1969 comprou a casa.

 Eripedes Ferreira do Santos. Era seu amigo, tinha uma imobilária e a esposa 
dele tinha uma confecção. Ele que construiu a residência, morou ali com sua família 
por volta de 4 a 5 anos.

 Foi projetada por Eurico Godoi e edificada por volta de 1961.

 Ele diz sempre realizar pequenas reformas de manutenção na casa, mas nunca 
com grandes mudanças. Suas últimas modificações foram há muitos anos. 

 Suas principais modificações foram: ampliação do escritório no pavimento 
térreo; construção dos banheiros do pavimento térreo; construção das paredes no 
primeiro pavimento, subdividindo os ambientes; criação de duas suítes. 

 NÃO SE APLICA.



Parte IV -  Percepção do bem

13. Gosta de morar nesta residência?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

14. Quais as modificações você gostaria de fazer na casa? Por que?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

15. Na casa, quais os elementos físicos mais te agradam? E quais menos te 
agradam?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

16. Você considera que seus gastos para a manutenção da residência 
são altos?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

17. Você considera importante a preservação/manutenção de sua casa?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 Gosta muito, pois é uma casa agrande, bonita e muito bem localizada. 

 Não, pois já realizou todas as modificações que gostaria, está satisfeito com ela 
como é hoje. 

 Gosta da casa como um todo, mas aquilo que mais lhe agrada é a área de lazer. 
Também gosta muito da localização. 

 Considera alto, pois sempre tem algum serviço de manutenção. Além disso, é 
preciso de duas funcionárias para manterem a casa limpa e organizada. 

 Muito, pois sua casa possui uma biblioteca com dezenas de livros, e ainda 
abriga diversos eventos culturais. 



18. Porque você ainda permanece morando nessa residência?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

19. Você gostaria de mudar para outra residência? Porque?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

20. Com qual frequência as pessoas te procuram para saber a respeito da his-
tória/arquitetura da casa?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

21. Qual as vantagens desta casa para você? E desvantagem?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

obs:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 Ainda permance morando ali, pois gosta muito da casa, é uma casa ampla, 
bonita, e que ele sempre recebe muita gente, família, jornalistas e amigos.

 Não mudaria. 

 Muita frequência! Muitos aluno de arquitetura e engenharia. 

 Segundo ele, só vê vantagens em sua casa. Uma casa é grande e fresca, não é 
“apertamento”.
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