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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetivou compreender o espaço público da Avenida Goiás, em Goiânia, 

por meio das inter-relações que mantém com os sujeitos sociais nas suas vivências 

cotidianas. A Avenida Goiás é uma via pública histórica e importante da cidade, sua 

constituição está ligada ao projeto de criação da nova capital, na década de 1930. 

Projetada como uma “avenida-jardim”, o seu traçado serviria para diversos fins, desde 

atender a malha viária da cidade, até ser local para os passeios públicos dos citadinos e 

para as manifestações cívicas. Após a década de 1970, sua configuração espacial e as 

dinâmicas sociais transformaram-se devido ao desenvolvimento e a expansão da cidade. 

Mesmo com as mudanças que sofreu, após os anos 2000, seu espaço ainda é marcado por 

resistências e sociabilidades entre os sujeitos sociais, na sua maioria, pertencentes a uma 

classe econômica mais popular. Optou-se por uma periodização que abarca desde a 

década de 1930 até o ano de 2018 e as quatro subdivisões temporais, propostas por Vaz. 

Atualmente, a Avenida Goiás, enquanto espaço público, possui atributos essenciais para 

estabelecer relações de convivência entre os sujeitos, os quais se destacam: a diversidade 

de usos, a centralidade, a acessibilidade e os componentes urbanos instalados em sua 

morfologia. Por meio das dimensões física e social, identificou-se, por intermédio das 

comunicações e da visibilidade que lhe é conferida, dois cenários da vida pública na 

referida avenida: um entre a rua 2 e rua 4 (compreende a Praça dos Bandeirantes e três 

quadras), definido como cenário I; o outro, entre a rua 4 e a rua 55 (compreende três 

quadras, entre elas a maioria dos edifícios residenciais e o Restaurante Cidadão), definido 

como cenário II. Encontram-se nesse espaço expressões da vida urbana criadas pelos 

vários sujeitos sociais que nele se concentram e o ocupam regularmente. Para caracterizar 

essas expressões e os enredos urbanos inscritos nos dois cenários delimitados na 

investigação, priorizamos a pesquisa qualitativa, tendo como procedimento metodológico 

as entrevistas com as pessoas que vivenciam esse espaço intraurbano, além de outros 

recursos como a fotografia e os diários de campo. Tal procedimento e tais recursos foram 

utilizados no intuito de compreender as motivações que induzem esses sujeitos a estar 

nos bancos da Avenida Goiás durante o dia e manter redes de sociabilidade entre as 

esferas pública e privada. Sendo assim, reconhecer suas histórias, suas continuidades e 

descontinuidades, seus atos de permanências, por meio dessas inter-relações, demonstra 

o processo de construção de um arranjo socioespacial repleto de significados.     

Palavras-chave: Espaço público. Sujeitos sociais. Avenida Goiás. Cenários urbanos.  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to understand the public space of The Goiás Avenue, in 

Goiânia, through interrelationships that it maintains with the social subjects in their 

everyday experiences. The Goiás Avenue is a historic and important public thoroughfare 

of the city, its constitution is linked to the project of creation of the new capital in the 

early 1930. Designed as a “garden-avenue”, its layout would serve several purposes, since 

attending to the road network of the city to being a place for public tours and civic 

manifestations. After the 1970s its spatial configuration and the social dynamics have 

changed due to the development and the city's expansion process. Despite the changes, 

after the years 2000, its space is still marked by actions of resistances and sociability 

practices between social subjects, mostly belonging to a low income class. We opted for 

the time frame between the 1930s and the year of 2018 and the four temporal subdivisions 

proposed by Vaz (2002). At present, the avenue, as a public space, has essential attributes 

to establish relations of coexistence between the subjects, among them, we high light the 

diversity of uses, the centrality, the accessibility and the urban components installed in 

their morphology. By the set of two dimensions, physical and social, two scenarios of the 

public life of The Goiás Avenue were identified through the communications and the 

visibility conferred on it, one between street 2 and street 4 (comprises the Bandeirantes 

square and three blocks), defined as scenario I; another one between street 4 and street 55 

(comprises three blocks, among them, the majority of the residential buildings and the 

Cidadão restaurant), defined as scenario II. We find in this space, expressions of urban 

life created by multiple social subjects who regularly meet and occupy this place. To 

characterize these expressions and the urban plots included in the two scenarios delimited 

in the research, we prioritize the qualitative research, having as methodology the 

interviews with the subjects who experience this intra-urban space and other resources, 

such as: photography and field journal. Such methodology and resources were used in 

order to understand the reasons that lead these subjects to be on the benches of the Avenue 

during the day and to keep their social links lodged between the public and private 

spheres. Thus, to recognize their stories, continuities and discontinuities, their acts of 

permanence, through these interrelationships, demonstrates the process of the 

construction of a socio-spatial arrangement full of meanings. 

Keywords: Public space. Social subjects. Goiás Avenue. Urban scenarios. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em Goiânia, existem vários símbolos e patrimônios culturais, históricos, naturais 

e urbanísticos que remetem tanto ao passado como ao modo de vida cotidiana de diversos 

segmentos da sociedade. No presente, esses símbolos e patrimônios, associados a outros 

elementos da morfologia urbana, revelam o cotidiano de diversos sujeitos ordinários1, 

que, muitas vezes, são ignorados do processo de produção e reprodução da cidade. 

A Avenida Goiás, localizada no centro histórico de Goiânia, corresponde a um 

desses legados e a essas representações simbólicas construídas por diferentes gerações ao 

longo de décadas. Por meio de sua estética, do seu traçado, das formas geográficas 

concretas e simbólicas, evidencia-se o conteúdo social presente nela desde sua 

constituição até os dias atuais. 

Ao nos remeter ao seu passado, vimos que a Avenida representou a própria 

identidade da cidade nas primeiras décadas, após a construção da nova capital. No seu 

espaço, associado a sua morfologia e aos diversos elementos presentes, ela possibilitou 

as trocas humanas, os encontros sociais, a diversidade de usos e, também, os conflitos e 

as contradições inerentes à sociedade urbana.  

Após a década de 1970, sua paisagem, sua dinâmica socioespacial e suas 

referências de lazer e de convivência social passaram por rupturas e transformações 

decorrentes do processo de urbanização e de expansão da cidade. Porém, no presente, a 

Avenida Goiás apresenta especificidades no espaço urbano goianiense que destoam das 

demais ruas e avenidas do centro. Há uma infinidade de ritmos e de práticas no cotidiano, 

protagonizados por sujeitos sociais distintos, em sua maioria, pertencentes a uma classe 

popular que busca na Avenida formas de se entreter, de descansar, encontrar pessoas, 

manter convivências sociais e observar o movimento frenético dos passantes e dos 

automóveis. Atrelada a toda essa dinâmica, a Avenida, enquanto espaço público, se 

configura como um local que estimula as práticas sociais e cria condições para os 

citadinos nela permanecerem e dela usufruírem.   

Percebe-se que a rua, fragmento do espaço urbano, nos coloca diante de múltiplas 

dimensões com especificidades de ocupações e usos que envolvem vários aspectos da 

sociedade, tais como: a cultura, os hábitos e os costumes. Dessa maneira, como assinala 

                                                             
1Expressão adotada por Certeau (1994) para representar as experiências comuns de grupos e indivíduos por 

meio de suas “criatividades, suas táticas e da bricolagem”, contrapondo a racionalidade técnica regulada 

por gestores públicos e planejadores urbanos. 
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Carlos (1996, p. 86, 91), “a rua aparece como elemento importante de análise e de 

entendimento da sociedade urbana”. Olhar a cidade, pelo ângulo de suas ruas, é observar 

a sociedade nos seus diversos movimentos. Como existem diferentes movimentos nas 

ruas e, concomitantemente, na cidade, percebemos formas de resistências ou práticas 

sociais emergindo diante da complexidade e das contradições do espaço urbano.   

Em décadas anteriores, as ruas e avenidas foram negligenciadas por planejadores 

e outros especialistas da temática urbana e caracterizadas somente como locais de 

passagem, de circulação de pedestres e veículos. No momento atual, pesquisadores e 

estudiosos da cidade e do urbano têm repensado novas iniciativas que incluam a dimensão 

humana e a (re)apropriação destes espaços criando condições necessárias para que os 

citadinos permaneçam e potencializem a dinâmica dos encontros sociais. 

Sennett (2014, p. 31) assinala que as mudanças resultantes do capitalismo 

moderno, a partir do século XIX, reformularam as relações socioespaciais, a vida pública 

individual e coletiva e as formas de experimentar os espaços da rua. Ele considera que a 

supressão do espaço público provocou determinadas tendências dialéticas, como “a ideia 

do espaço público como derivação de movimento e de isolamento social em meio à 

visibilidade”. 

Em contraposição às tendências definidas por Sennett (2014) em relação ao 

declínio do espaço público, tem ganhado relevância, nas pesquisas acadêmicas, o estudo 

das experiências cotidianas e da articulação com a alteridade nas cidades, tal como 

podemos observar em trabalhos de Certeau (1994), Jacques (2005), Santos (1996), 

Dimenstein e Scocuglia (2017), Gomes (2002; 2013), dentre outros.   

Gomes (2013, p. 194) evidencia que não seria correto afirmar a decadência dos 

espaços públicos para caracterizar o período atual. O autor reitera que, atualmente, 

percebemos movimentos sutis na vida social e coletiva em determinados espaços nos 

quais, gradativamente, “a vida social escapa amplamente desses quadros normativos e 

morfológicos e se reapropria deles com uma enorme imaginação e uma incomensurável 

variedade de modos”. 

De acordo com as proposições de Gomes (2002), observa-se que a Avenida Goiás, 

a partir dos anos 2000, testemunhou um intenso fluxo de sujeitos variados, alguns 

oriundos de bairros próximos ou distantes, de perfis sociodemográficos bem distintos em 

relação a outros espaços públicos da cidade. Em sua maioria, são sujeitos idosos, 

aposentados e pertencentes a uma camada mais popular. Boa parte deles foi atraída pela 

diversidade de usos, pela acessibilidade e pelos logradouros urbanos ali existentes. Na 
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atualidade, além desses sujeitos idosos, moradores da Avenida e das ruas adjacentes 

ocupam e experimentam determinados trechos com certa frequência.  

A estas acepções, também está vinculado o entendimento das ruas, avenidas e 

praças como espaço públicos, como locais que potencializam a sociabilidade urbana 

comum aos diversos segmentos sociais, a troca de afetos e de experiências humanas. 

Assim, por meio de uma abordagem interdisciplinar, com o objetivo de mostrar um 

caminho para a compreensão da Avenida como espaço público que fomenta a convivência 

humana, as práticas cotidianas de sujeitos urbanos, de camadas populares que aí se 

desenvolvem, buscou-se, nesse percurso, compreender os sentidos e os (re)significados 

atribuídos à Avenida Goiás, no presente.  

Assim, a concepção de espaço público adotada neste estudo está fundamentada 

numa análise geográfica proposta por Gomes (2002) e pelos arquitetos Jacobs (2014) e 

Gehl (2015), os quais propuseram novas definições que se diferenciam do conceito 

clássico. Para eles, o conceito compreende a dimensão física associada ao conjunto de 

infraestruturas e equipamentos urbanos, aos tipos de práticas e dinâmicas sociais, 

carregados de significados, conflitos e disputas. Esses dois sentidos se complementam e 

passam a ser vistos “como um conjunto indissociável das formas com as práticas sociais” 

(GOMES, 2002, p. 172). Tanto para Gomes (2002) como para os arquitetos e urbanistas, 

existem desafios e situações complexas a serem corrigidas nos espaços públicos, 

principalmente nas grandes e médias cidades brasileiras. Entretanto, mesmo que 

determinados projetos estejam voltados para atender interesses de certos atores urbanos, 

o que verificamos, na prática, são ações criativas e uma infinidade de dinâmicas urbanas 

praticadas por sujeitos sociais que conseguem se esquivar desse processo normativo e 

regulado.        

Ao reconhecer todos esses elementos “materiais e imateriais”, presentes na 

paisagem da Avenida Goiás, percebemos uma prática socioespacial carregada de 

simbologias que permitem, aos sujeitos comuns, formas de interagir e expor suas 

experiências cotidianas nesse espaço. A motivação em realizar o presente estudo se pauta 

no interesse de dialogar com novas formas e abordagens de experimentar o espaço urbano 

contemporâneo, por meio das trajetórias cotidianas de diferentes sujeitos e das práticas e 

dinâmicas sociais ali produzidas. 

É necessário destacar que outros interesses também motivaram a realização da 

pesquisa, tais como o fato de residir próximo à referida avenida e as relações afetivas que 

estabeleci como sua frequentadora. Em face ao exposto, instigou-me, portanto, o desejo 
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de entender as singularidades da vida cotidiana dos sujeitos sociais regulares. Foi no 

entrelaço desses sujeitos com as disposições físicas e os objetos existentes, e, para além 

da materialidade do espaço e dos processos urbanos inerentes a cada fragmento da cidade, 

que procuramos os significados destas inter-relações e dos “enredos urbanos” expressos 

naquele espaço. 

Em decorrência do processo dinâmico e contínuo verificado na Avenida Goiás, o 

recorte temporal que selecionamos abrange desde um pouco antes da sua constituição até 

os dias atuais, mais precisamente a década de 1933 até o ano de 20182. Essa periodização 

nos permite analisar o processo de ocupação e as influências decorrentes dos movimentos 

relacionados ao crescimento e à expansão urbana vividos em Goiânia. O uso dos dados e 

das fontes bibliográficas provenientes dos arquivos da Biblioteca da Secretaria Municipal 

de Planejamento e Urbanismo (SEPLAM), dos jornais O Popular e Diário da Manhã, dos 

arquivos fotográficos particulares e das fotografias publicadas em livros e periódicos 

sobre a cidade de Goiânia, foi essencial para  nossa pesquisa, visto que, em cada período 

contextualizado, identifica-se uma dinâmica socioespacial aliada às mutações decorrentes 

na cidade e, particularmente, na Avenida.  

As experiências cotidianas dos sujeitos e os arranjos espaciais na Avenida Goiás 

suscitaram a seguinte problemática, norteadora de nossa pesquisa: Em que medida as 

práticas cotidianas, empreendidas pelos diferentes sujeitos, associadas aos componentes 

urbanos instalados na Avenida (re)produzem práticas e dinâmicas sociais que orientam 

para a sociabilidade urbana e assinalam, nesse espaço público, um projeto de 

transformação da vida urbana e social? 

A partir dessa indagação, buscamos reflexões no âmbito da Geografia Urbana que 

correspondessem aos anseios do tema, do diálogo com outras ciências que investigam o 

fenômeno urbano, como a História, a Ciência Política, a Arquitetura e o Urbanismo e as 

Ciências Sociais que também desenvolveram conceitos e procedimentos metodológicos 

a respeito do tema desta pesquisa. Concentramos nosso eixo de pesquisa nos conceitos: 

espaço público, paisagem, cotidiano, sujeito urbano e cenário. 

                                                             
2No entanto, esse período foi dividido em quatro fases evolutivas, propostas por Moraes (1991), pelo Plano 

de Desenvolvimento Integrado de Goiânia – PDIG-2000 e pela subdivisão proposta por Vaz (2002). A 

periodização proposta por Vaz (2002) e suas subdivisões temporais consiste em: (1933/38-1964), o 

processo de constituição e consolidação; (1964-1992), período que a autora define três subdivisões 

temporais (1964-1975,1975-1981 e 1981-1992); e a “decadência” do centro histórico (1992 aos dias de 

hoje). Essas fases permitem analisar as características específicas, as variáveis econômicas, sociais, 

políticas e físico-urbanistas e as práticas sociais produzidas e reproduzidas por cada geração no centro de 

Goiânia, particularmente, na Avenida Goiás, até a atualidade.  
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Objetivamos compreender a inter-relação entre os sujeitos sociais e o espaço 

público urbano a partir das múltiplas trajetórias cotidianas que compreendem uma relação 

indissociável nas três dimensões propostas por Gomes (2013): a dimensão morfológica, 

a comportamental e a de significados. 

Para tanto, foram propostos os seguintes objetivos específicos: 1) identificar os 

sujeitos sociais que se apropriam do espaço público no sentido de descobrir os vários usos 

e ocupações associados à morfologia da Avenida Goiás; 2) investigar os motivos pelos 

quais esses sujeitos frequentam e ocupam esse espaço público; 3) analisar, por meio de 

imagens e de relatos, os comportamentos e os significados atribuídos pelos sujeitos àquele 

espaço público; 4) entender como as práticas cotidianas e as interações sociais 

relacionadas às disposições físicas contribuem para a transformação da vida urbana. 

A metodologia adequada para esta proposta foi a pesquisa qualitativa. As 

elucidações de Bauer e Gaskell (2015, p. 57) trazem contribuições importantes para a 

pesquisa social, uma vez que visamos compreender as diversas maneiras pelas quais as 

pessoas vivenciam a relação “sujeito-objetos, por meio de suas opiniões, atitudes, 

sentimentos, explicações, hábitos, práticas e outras”. 

Para analisar a correlação entre o espaço público da Avenida Goiás e as práticas 

cotidianas, o modelo mais comum e mais conhecido na pesquisa qualitativa é a entrevista, 

como retratam os autores Bauer e Gaskell (2015). Para selecionar os sujeitos 

entrevistados3, alguns critérios foram estabelecidos, como: a regularidade espacial, suas 

funções frequentes e, majoritariamente, a pertença de um mesmo estrato social4. Além de 

narrativas com os sujeitos que experimentam com frequência este espaço público, foram 

utilizados outros recursos, tais como a fotografia e os diários de campo, a fim de 

identificar as razões que levam esses sujeitos a estarem nos bancos da Avenida Goiás 

                                                             
3Para minimizar o risco, houve uma conversa informal anterior à assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) explicando, de forma clara e direta, os objetivos e os procedimentos da 

pesquisa. Anexo 2. 
4 Os sujeitos participantes da pesquisa são, em sua maioria, idosos, moradores do Setor Central e de outros 

bairros, que se configuram, de fato, como uma classe, como define Bosi (1994). Assim, é fundamental 

discutir a relação entre este grupo social e o espaço da Avenida Goiás. O conceito de velhice e as questões 

que envolvem esse grupo social serão pautadas por meio das autoras Bosi (1994), Goldfarb (1998) e 

Sampaio (2017).  
5  Como o propósito da pesquisa foi privilegiar a inter-relação dos sujeitos urbanos regulares com o espaço 

da Avenida Goiás, verificamos, por meio da pesquisa de campo, dois trechos da avenida em que essas 

correlações eram recorrentes. Por isso, delimitamos dois trechos e denominamos de “cenário”. O conceito 
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durante o dia e manterem redes de convivência social, bem como os significados 

atribuídos a essa relação sujeitos-componentes urbanos da Avenida5.   

Aproximamo-nos dos sujeitos idosos para compreender como experimentam e 

interagem com a Avenida Goiás. Para recrutar os sujeitos participantes da pesquisa, o 

trabalho de campo foi responsável por identificá-los e contatá-los, o que resultou em um 

total de 10 entrevistados. Vale mencionar que, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, 

o objetivo do número de participantes é produzir informações profundas e ilustrativas, e 

não a quantificação.  

As experiências cotidianas e os enredos urbanos produzidos pelos sujeitos idosos 

e outros sujeitos regulares na Avenida foram inspirados pela tradição geográfica da 

observação direta e pelos trabalhos desenvolvidos na Geografia com essa temática. Para 

sistematizar as várias observações – captadas em várias idas a campo em dias e horários 

alternados – das trajetórias cotidianas desse grupo, em determinados trechos da Avenida, 

foram feitos registros de observações destacando as características do local, como: a 

quantidade de pessoas (por sexo e faixa etária), tempo e período de permanência no local, 

tipos de interação entre os sujeitos (conversando, jogando, observando, sozinhos ou em 

grupos, etc.), conforme se observa nas etapas metodológicas desenvolvidas por 

Dimenstein e Scocuglia (2017), Gelh (2015), Góis (2011), Muricy (2015)e Turra Neto 

(2011).   

A dissertação está estruturada em três capítulos. No primeiro capítulo, Avenida 

Goiás: a origem e as transformações urbanas, delineamos os principais contextos 

históricos relacionados à construção e às transformações urbanas ocorridas na cidade. A 

categoria de análise que permeia essa interpretação é a paisagem. Nesse capítulo, 

destacam-se o projeto de requalificação paisagística, integrado numa política de 

intervenção urbana e arquitetônica do centro histórico de Goiânia, em 2003, e a relevância 

das iniciativas públicas, sobretudo no sentido de promover a ocupação e a vivência 

cotidiana de diferentes sujeitos nos espaços públicos da cidade.  

No segundo capítulo, É na rua que a vida acontece..., exploramos as diferentes 

concepções do espaço da rua, destacando as mudanças no modo de se relacionar nesses 

espaços ao longo do tempo. Ao nos referirmos a essas transformações, apresentamos, na 

                                                             
de cenário aqui trabalhado foi tomado de empréstimo de Gomes (2013), o qual propõe analisar as trajetórias 

cotidianas e as expressividades das concentrações de determinados públicos no espaço público e, a partir 

dessas interações, compreenderem os significados inscritos no espaço.  
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atualidade, sua dimensão socioespacial como espaços de encontro, passeio, de descanso 

e de retomada da vitalidade urbana nas cidades. Nesse capítulo, apresentamos mais 

detalhadamente o conceito, as teorias e os autores que nortearam nossa investigação, 

buscando elucidar o aporte teórico que orientou a pesquisa, os pressupostos com os quais 

discutimos o espaço da rua, na dimensão do cotidiano e como espaço público. Em relação 

a essa temática, os autores que utilizamos como referência foram: Certeau (2001), Alomá 

(2013), Gelh (2015), Gomes (2012; 2013) e Sennett (2014), evidenciando as 

aproximações e as diferenças de influências e abordagens entre eles. No decorrer desse 

capítulo, também foi exposto o percurso metodológico adotado na pesquisa.  

No terceiro capítulo, Os enredos da vida pública na Avenida Goiás, abordamos 

mais detalhadamente essa Avenida, destacando sua dinâmica socioespacial e econômica 

no presente, as características atuais de sua paisagem e as formas como ela é utilizada ao 

longo da semana. Para entendermos os arranjos socioespaciais e as inter-relações entre os 

sujeitos e o espaço público da Avenida, apoiamo-nos em dados apreendidos por meio das 

observações in loco, nas narrativas dos entrevistados, no material fotográfico, no 

referencial teórico apresentado e na delimitação da paisagem da Avenida em dois cenários 

que permitiram compreender os enredos urbanos representados pelos sujeitos na relação 

entre o espaço físico, os componentes e os comportamentos urbanos. 

Enfim, esta pesquisa é um convite a pensar o papel do espaço público no contexto 

urbano e nas infinidades de experiências cotidianas produzidas e reproduzidas por 

diversos sujeitos, oriundos de uma camada popular. A dinâmica socioespacial conferida 

a esse espaço público nos dá subsídios para compreender a complexidade da vida urbana, 

abre perspectivas para analisar os usos da cidade, por meio da interação sujeitos-espaços 

públicos, e a importância de recuperar e manter a história e a convivência humana na 

Avenida Goiás, por parte dos citadinos e gestores públicos. 
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CAPÍTULO I 

AVENIDA GOIÁS: A ORIGEM E AS TRANSFORMAÇÕES URBANAS 

 

Toda vida ela foi a presença de Goiânia. Inclusive 

tinha o trem de ferro. A estação era na Avenida Goiás. 

Então todo mundo que chegava do Brasil, ou mesmo 

do exterior, primeiramente era na Avenida Goiás. 
[...]. Tudo era Avenida Goiás! 

Sr. Adonel Francisco 

 

Observar os movimentos urbanos e a complexidade da vida urbana numa grande 

cidade, do ponto de vista de uma avenida e sob a ótica do espaço público, permite 

compreender a complexa relação entre os sujeitos e seus espaços no mundo moderno. A 

Avenida Goiás desempenha um grande significado histórico e simbólico para a cidade, 

além de ser uma importante via pública de Goiânia. No presente momento, após a 

requalificação e a instalação de certos componentes urbanos, ela otimizou a arte da 

convivência humana e as novas formas de usos no cotidiano cultivado por diversos 

sujeitos sociais.  

Para identificar o processo de construção e de transformação urbana da Avenida, 

foi necessário reconstruir os períodos históricos da constituição da cidade de Goiânia. 

Entretanto, a pretensão não foi traçar uma evolução histórica da construção da nova 

capital, mas identificar os momentos emblemáticos de sua criação, pois sua história e 

transformações socioespaciais se confundem com a Avenida Goiás. 

Os aspectos históricos, políticos, culturais, geográficos e econômicos 

referenciados ao longo de sua formação propiciaram, à Avenida Goiás, certa 

singularidade no contexto da cidade de Goiânia, quer seja pela sua funcionalidade na 

estrutura urbana, quer seja por sua relevância histórica. Assim, como foi lembrado por 

um dos participantes da pesquisa, Sr. Adonel, além de sua função como eixo de integração 

da malha viária da cidade e de sua centralidade, ela representa um valor simbólico e 

afetivo para diferentes gerações que constituem a sociedade goianiense. 

Nesse sentido, delineamos os principais contextos históricos relacionados à 

construção e às transformações urbanas ocorridas na cidade, especificamente na Avenida 

Goiás. Por isso, optamos pela periodização e as subdivisões temporais propostas por Vaz 

(2002), desde 1933 até os dias atuais, nas quais a autora analisa diferentes momentos da 

dinâmica socioespacial do Setor Central relacionados à expansão urbana e às alterações 

ocorridas em Goiânia. A categoria geográfica que permeia esta análise é a paisagem. A 
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partir da leitura e interpretação da paisagem, foi possível compreender as múltiplas 

relações sociais e as formas de uso associadas à morfologia física da Avenida no que se 

refere às dimensões históricas, culturais, sociais e econômicas. No final do capítulo, 

destaca-se a política de intervenção urbana, iniciada em 14 de abril de 2003, e a relevância 

das iniciativas públicas, sobretudo no sentido de promover a ocupação e a vivência 

cotidiana de diferentes sujeitos nos espaços públicos da cidade. 

 

1.1 Avenida Goiás: do traçado original e moderno às primeiras edificações públicas 

e ocupações humanas   

O projeto de concepção desta importante Avenida faz parte de um processo 

audacioso, da década de 1930, e está vinculado à gênese e evolução urbana da cidade de 

Goiânia. Nesse sentido, fez-se necessário um retorno temporal que nos permitisse discutir 

e analisar alguns aspectos significativos que contribuíram para a configuração 

socioespacial dessa Avenida e assim compreender o cotidiano urbano6, como ocorre as 

múltiplas relações entre os sujeitos sociais e a respectiva Avenida no presente momento. 

Goiânia, a metrópole planejada em pleno sertão goiano como projeto ousado e 

moderno, trazia consigo as aspirações políticas e econômicas de um grupo político 

emergente naquele período, a década de 1930. O plano de construção de Goiânia e de 

transferência da capital foi o principal símbolo levantado pelo seu principal idealizador, 

Pedro Ludovico Teixeira (nasceu na Cidade de Goiás em 23/10/1891 e faleceu em 

Goiânia em 16/06/1979), e também pelas elites políticas e econômicas goianas. 

Cumpriam-se finalmente suas propostas a partir da promulgação do “Decreto nº 3.359 em 

1933, que estabelecia as bases para edificação da nova capital” (CHAUL, 2015, p. 237). 

As contribuições e análises de Chaul (2015), Daher (2003), Manso (2001) e Mello 

(2006) oferecem-nos referências para compreender o processo histórico da constituição e 

produção da cidade, identificando os marcos construídos, o plano urbanístico concebido 

pelo seu idealizador, a expansão de Goiânia e, consequentemente, as configurações 

socioespaciais da cidade. Em consonância com a leitura e a análise da história, da 

arquitetura e sob a ótica do “progresso” e da “modernidade”, procuramos combinar 

imagens, especialmente fotografias, mapas, notícias de jornais da época, a fim de 

                                                             
6 Para Certeau (2001), o cotidiano urbano é construído a partir das práticas e não pelas regularidades sociais, 

ainda que possa ser formado por recorrências. O autor aproxima seu conceito de cotidiano à noção de jogo, 

concebido pela articulação entre práticas de dois tipos: as estratégias e as táticas. 
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compreender a paisagem em construção e as transformações socioespaciais moldadas 

pela ação do tempo e da sociedade. 

 Atualmente, transcorridos 84 (oitenta e quatro) anos de sua fundação, é possível 

verificar a herança do “agrário e do urbano que permeia todo o processo sociocultural da 

capital e que fundamentou a criação de símbolos capazes de traduzir sua heterogeneidade 

e de sua existência mais justificada: a modernidade” (CHAUL, 2009, p. 100). A 

modernidade, a qual se refere o autor, estava aliada “a uma esperança de progresso e 

estratégia de sobrevivência política”, alicerçada por seu interventor Pedro Ludovico 

Teixeira. O autor afirma que os principais propósitos da transferência da capital de Goiás, 

em meados da década de 1930, para outro local, eram encobrir o maior interesse tanto do 

interventor, como de outros grupos políticos que emergiam no cenário goiano, de 

permanência no poder. Esse interesse político foi fundamental para a elaboração do plano 

urbanístico e, posteriormente, para a construção de “uma cidade moderna, planejada, 

coerente como os novos tempos de Goiás que se anunciava” (CHAUL, 2009, p. 103).  

Chaul (2015) menciona que a ideia de mudança da capital de Goiás teve suas 

origens ainda nos séculos XVIII e XIX, e foi resgatada, na década de 1930, por meio da 

habilidade política de seu interventor Pedro Ludovico Teixeira. Porém, o plano utilizado 

inicialmente, com o objetivo de controlar a política regional através do programa de 

saneamento e higienização proposto para Goiás, como não teve apoio financeiro do 

governo federal, não obteve êxito.  

A transferência da capital do estado só se transformou em realidade em meados 

de 1930, sob o patrocínio da política desenvolvida pelo presidente Getúlio Vargas no 

cenário nacional. Visando atender aos interesses das classes agrárias paulistas e às 

necessidades do mercado externo, Goiás inicia uma nova fase de ocupação agrícola. Essa 

política nacional, concebida pelo governo Vargas, ficou conhecida como “Marcha para 

oeste”7. 

A construção da nova capital de Goiás correspondia aos interesses políticos e 

econômicos da época e, principalmente, às estratégias políticas utilizadas por seu mentor. 

Segundo Chaul (2009, p. 103), “A mudança da capital passava ao seu significado mais 

global: um símbolo de ascensão ao poder, uma representação do progresso, do moderno, 

                                                             
7 A “Marcha para oeste” era um programa governamental de interiorização e de integração nacional do 

governo federal e consolidou os planos político-econômicos de Vargas e Pedro Ludovico. Dentro da 

Marcha para o Oeste, “Goiânia seria a metáfora desse Brasil grande, do novo, do progresso, a representação 

do novo tempo que se estruturava nos horizontes nacionais” (CHAUL, 2015, p. 262). 
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um divisor de águas entre o velho e o novo Goiás”. O discurso do moderno, do progresso, 

simbolizava o poder orquestrado pelos líderes políticos na década de 1930 e pelo próprio 

idealizador Pedro Ludovico Teixeira. Eis um trecho destacando a força do discurso 

naquele período: 

Goiânia pode assim ser encarada como a imaginação utópica da época. 

Perspectiva de uma nova vida, de um novo tempo, ideologicamente 
disseminado pela Revolução de 30. Esperança de dias melhores, de 

ruptura com o passado, de sonho a ser conquistado, enfim, de 

concretização de um projeto político. A velha Goiás representava o 
exemplo de como não devia ser uma capital. A Goiás Velha era vista 

como a antítese dos tempos, o buraco do sertão goiano, paciente em fase 

terminal. A velha Goiás estava velha demais para uma plástica 

eficiente. Suas rugas no espelho do tempo serviam de demonstração não 
valorativa. (CHAUL, 2009, p. 108) 

 

Para a construção de Goiânia, foram utilizados diversos instrumentos a fim de 

elaborar um imaginário simbólico na época. As expressões mais adotadas para reforçar o 

argumento da mudança da antiga capital, “Goiás Velha”, eram o atraso e a decadência, 

aliados a uma estratégia nacional do governo federal. Getúlio Vargas tinha o propósito de 

consolidar o regime que acabara de instaurar e assim difundir a maior bandeira do Estado 

Novo, o nacionalismo. A nova capital representava todos os requisitos para a formação 

dessa imagem e do imaginário criado pelos seus idealizadores.  

Segundo Chaul (2009), a nova capital planejada no sertão goiano explorava todos 

os meios para reforçar a ideia de progresso em oposição ao atraso e ao isolamento em 

relação a outras regiões brasileiras. Por isso, Pedro Ludovico Teixeira, com o apoio da 

“elite política” em ascensão, utilizou de inúmeras imagens, ora representando o moderno 

com sua arquitetura arrojada, ora seu traçado urbanístico, planejado e moderno para a 

época.  

No tocante ao traçado urbanístico e à arquitetura dos edifícios públicos, o 

interventor incumbiu ao arquiteto e urbanista Attílio Corrêa Lima o projeto da futura 

capital goiana, através do Decreto nº 3.547, de 6 de julho de 1933. Aceitando o convite, 

Attílio Corrêa Lima juntamente com a firma P. Antunes e Cia. submeteram o esboço do 

projeto ao governo, o qual delineava a malha urbana da nova cidade. Posteriormente, em 

1936, o projeto original de Goiânia, iniciado por Lima, passou a ser executado pela firma 

Coimbra Bueno e pelo engenheiro urbanista Armando de Godói, que deram continuidade 

ao plano, seguindo orientação do modelo das cidades-jardim inglesas. 

Quanto ao andamento do projeto definitivo, este finalmente foi homologado, por 

Pedro Ludovico Teixeira, em 28 de outubro de 1933 e as obras iniciaram imediatamente. 
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Naquele momento, podia-se considerar que a localização precisa da 

Praça Cívica já estava definida e o partido geral do traçado da cidade 

encontrava-se lançado. O mais provável é que Attílio Corrêa Lima 

tenha percebido que a topografia do ponto onde fora cravado o marco 
fundamental de Goiânia era adequada para sediar a praça, os primeiros 

edifícios públicos e o centro dos eixos das três grandes e principais 

avenidas do plano proposto. Este conjunto de elementos constituiu o 
centro administrativo do núcleo inicial da cidade. (MANSO, 2001, p. 

92) 

 

O plano procurou tirar o máximo proveito da topografia do sítio. As avenidas 

principais, para as quais a proposta recomendava imediata pavimentação, deveriam seguir 

a linha do declive do terreno. Na proposta de Attílio, em relação ao núcleo central, é 

possível vislumbrar o esforço de unir duas tradições e conservar a cultura e identidade do 

lugar, tal como afirma Manso (2001, p. 100): “O cenário composto de avenidas, 

bulevares, praças e traçados geométricos revela semelhanças com a Paris de Haussman”. 

Além de Haussman, destacam-se também outras influências desenvolvidas pelo 

Movimento Moderno e a aplicação de teorias como as green belts (anéis verdes), as 

cidades-satélites e a desprivatização do solo. 

Outra arquiteta que analisa o plano urbanístico de Goiânia é Daher (2003). A 

autora destaca as influências urbanísticas europeias que foram fontes de inspiração do 

arquiteto e urbanista Attílio Côrrea de Lima na organização e criação do projeto da nova 

capital. Além das influências das escolas europeias, o urbanista levou em conta “as 

questões de ordem histórica, social, econômica e política de Goiás para justificar o traçado 

urbanístico escolhido por ele” (DAHER, 2003, p. 60).  

Segundo Daher (2003), Attílio assinalou que a mudança da capital para outro local 

teria uma relevância significativa no cenário nacional. O Estado estaria em sintonia com 

o mundo capitalista e moderno, deixando para trás os traços rurais e arcaicos agravados 

pelas oligarquias partidárias.  

Ao conceber o Plano de Urbanização de Goiânia, Attílio Corrêa remonta às 

origens históricas do Movimento Moderno. É importante afirmar que a questão da 

modernidade no Brasil e em boa parte do mundo estava ligada a uma série de 

acontecimentos ocorridos nas décadas finais do século XIX e iniciais do século XX. 

Manso (2001) relata que um dos troncos fundadores do Movimento Moderno no Brasil é 

o estilo art déco.  
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Em Goiânia, as manifestações do estilo art déco são representadas no conjunto de 

obras arquitetônicas e do paisagismo, expressos nas fachadas dos edifícios públicos e nos 

elementos paisagísticos da Avenida Goiás e do centro administrativo, respectivamente: 

“É nessa parte que os elementos decorativos, os relevos e os escalonamentos volumétricos 

apresentam-se com maior apuro” (MANSO, 2001, p. 156).   

O curto prazo que Attílio Côrrea manteve como executor do processo de 

construção da nova cidade e com os escassos recursos advindos do estado, os primeiros 

edifícios construídos na época (1930-1940) com o estilo art déco foram: O Grande Hotel, 

na Avenida Goiás, o Palácio do Governo e a Secretaria Geral, na Praça Cívica. Apesar 

dos poucos recursos que dispunham, esses prédios foram construídos rapidamente, 

porém, como ressalta Mello (2006), essas primeiras edificações não podem ser 

consideradas como “obras-primas”, se comparadas a outras obras em caráter art déco 

construídas posteriormente, como o Cine Teatro Goiânia e a Estação Ferroviária, que 

atingiram um “patamar estético notável” (MELLO, 2006, p. 75).   

Vale ressaltar que o acervo das obras arquitetônicas no estilo art déco, na cidade 

de Goiânia, foi utilizado também como justificativa para reforçar o discurso da 

modernidade presente na transferência da capital e no plano urbano de criação da nova 

cidade.  

A materialidade desses edifícios esteve impregnada de um esforço que 

vai além dos elementos estéticos que lhe são inerentes [...]. Em outras 

palavras, o art déco representava poder porque era um ícone de 
modernidade. Dessa maneira, o discurso modernizador ecoava na 

paisagem da novíssima capital: uma mensagem a ser captada pelo olho, 

“escrita” por uma infinidade de códigos visuais agenciados no cenário 

urbano. (MELLO, 2006, p. 81) 

 

Além de reforçar o discurso da modernidade, o modelo arquitetônico escolhido 

para a cidade de Goiânia também acompanhou o processo evolutivo da cidade, conforme 

destaca Mello (2006). A autora identifica três fases aliadas aos discursos inerentes ao art 

déco. A primeira fase, que compreende as décadas de 1930 e 1940, coincide com a fase 

da construção e concretização da nova capital. Na segunda fase, no final dos anos de 

1990, o discurso está apoiado na questão da preservação do patrimônio histórico; e a 

terceira, no início dos anos de 2000, está vinculada aos recursos de marketing imobiliário.  

Observa-se que, além do discurso modernizador, os traçados urbanísticos e o 

conjunto das obras arquitetônicas tiveram importância para ressaltar o progresso e o 

desenvolvimento desta região considerada “remota e arcaica”.  
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Com o processo de produção e transformação do espaço urbano goianiense, as 

paisagens das antigas edificações do núcleo central, especificamente da Avenida Goiás, 

passaram por adaptações de conteúdos pelos sujeitos urbanos, numa condição cujo 

abandono predominou e que recentemente, por iniciativas de determinados órgãos 

públicos e de alguns grupos da sociedade, qualificaram como símbolo cultural e histórico 

da cidade de Goiânia. 

Atualmente, ao caminhar pela Avenida Goiás, é possível visualizar, além da 

história materializada no conjunto das obras arquitetônicas dispostas em determinadas 

edificações e dos elementos paisagísticos do canteiro central, o ritmo de vida urbano e as 

experiências cotidianas produzidas pelos sujeitos. De fato, em diferentes trechos da 

Avenida, existe um espaço de conexão entre os diferentes sujeitos que desencadeia uma 

infinidade de práticas sociais e (re)produção de certos comportamentos e de usos8. 

Nesse sentido, a reconstituição do breve panorama histórico da concepção de 

Goiânia nos fornece subsídios para compreender a Avenida Goiás, que revela a concepção 

urbanística proposta pelo seu idealizador Attílio Correa Lima, além de outros 

componentes urbanos que ainda permanecem na sua paisagem, como o sistema viário e 

o modelo paisagístico.  Portanto, nosso interesse é entender as mudanças que ocorreram 

nessa paisagem, desde as mais visíveis até as mais sutis, que implicaram nas formas de 

usos e nas experiências cotidianas empreendidas por múltiplos sujeitos sociais presentes 

na Avenida.   

A paisagem urbana da Avenida Goiás, localizada no centro de Goiânia, num 

trecho que possui 1.700 metros de extensão, entre os limites de duas praças (ao norte, a 

Praça dos Trabalhadores, e ao sul, a Praça Cívica – Mapa 1), revela traços do passado e 

de inovações realizadas no presente.  

É possível ver a dualidade entre o moderno e o tradicional materializada nas 

formas, na diversidade do modo de viver, de trabalhar, de construir laços de solidariedade, 

de divertir e de circular de seus moradores, transeuntes e trabalhadores. Enfim, é um 

espaço que contém inúmeras histórias e vivências projetadas nas relações cotidianas, que 

expressa as práticas de sobrevivência de inúmeros sujeitos comuns, de atos corriqueiros, 

como um simples caminhar pela Avenida, sentar nos bancos do canteiro principal para 

descansar ou para apreciar o ritmo acelerado de pedestres e veículos. 

                                                             
8 As práticas sociais, os comportamentos e os usos produzidos pelos sujeitos na Avenida serão explorados 

no capítulo 3. 
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Assim, as dinâmicas socioespaciais, as ações e os hábitos dos citadinos, enquanto 

produtos históricos e sociais, abrem espaço para um entendimento que insere múltiplos 

níveis de investigação. 

A paisagem urbana, em especial das grandes cidades, revela relações e ações 

complexas da sociedade humana em sua organização espacial, moldadas em determinado 

tempo. Além de expressar no “plano imediato” as transformações do espaço urbano como 

resultado de diferentes ações do tempo e da sociedade, a paisagem também “contém 

mistérios, beleza, sinais, símbolos, alegorias, tudo carregado de significados; de imagens 

impregnadas de história” (CARLOS, 2007, p. 33). 

A paisagem da Avenida Goiás não agrega somente os aspectos morfológicos e 

paisagísticos moldados desde sua concepção, nela há também, como expôs Carlos (2007), 

expressões da vida pública urbana que são incluídas no cotidiano, como: os hábitos, os 

costumes, os comportamentos espontâneos e as diversas experiências praticadas pelos 

sujeitos individuais ou em grupos, que acabam caracterizando, nesta porção do espaço 

em Goiânia, as peculiaridades e as dinâmicas próprias. 

O ritmo urbano da Avenida é incessante, marcado pela presença constante de 

vários sujeitos que se diferem do imprevisto dentro das rotinas repetitivas no cotidiano 

urbano. É uma Avenida que não se resume apenas à passagem, à circulação de pedestres 

e veículos. Em meio à correria e das inúmeras formas de emissões sonoras, evidencia-se 

um encontro casual, despretensioso, que ocorre entre os vendedores e os compradores, 

principalmente nas bancas de jornal e nos quiosques de lanches espalhados em uma das 

faixas da Avenida. Há, também, aqueles que param para descansar, observar o 

movimento, namorar ou prosear sentados nos bancos existentes nos canteiros centrais. 

Além dessa dinâmica exposta diariamente, há outro elemento a ser inserido, os odores 

dos lanches, das frutas vendidas nos carrinhos ambulantes ou nos quiosques. Enfim, como 

relatam as autoras Oliveira e Peixoto (2014, s/n), “há um mundo de cores, sabores, sons, 

cheiros e de movimentos que povoam o cotidiano daquela rua”.  



30 
 

 

                         Mapa 1. Localização da Avenida Goiás, em Goiânia. Elaboração: Murilo Cardoso, 2017. 
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Essas observações ajudam a reforçar a relevância que a noção de cotidiano 

apresenta para entendermos como os variados processos urbanos, às vezes contraditórios, 

tendem a anular a dimensão humana em determinados espaços urbanos. As mudanças 

temporais-espaciais perpassam, sobretudo, as alterações que ocorreram nas últimas 

décadas, revelando a correlação entre os aspectos da morfologia urbana, as práticas 

cotidianas e a diversidade de usos. Essa correlação revela o que Jacobs (2014) sintetiza 

como condições de estimular a “vitalidade urbana”9 nas cidades.   

Dentre as paisagens que compõem o setor central de Goiânia, a Avenida Goiás se 

destaca em relação às outras avenidas principais do núcleo central (Figura 1). A sua 

história está ligada ao projeto de criação da nova capital, nos primórdios da década de 

1930. No plano urbanístico traçado pelo arquiteto e urbanista Attílio Corrêa Lima, a 

Avenida Pedro Ludovico, atual Avenida Goiás10, é a via de maior destaque, sendo tratada 

como uma grande alameda. Sua projeção incluía uma área reservada aos jardins e à 

arborização e com elementos voltados aos “aspectos monumentais e pitorescos, com 

largura excepcional e seria utilizada como um enorme passeio público, onde a elite faria 

o footing à tarde e à noite” (MANSO, 2001, p. 126). 

Percebemos que algumas especificidades e certos mobiliários urbanos presentes 

na Avenida Goiás, como bancos, postes, relógios, fontes, monumentos e o traçado 

adotado por Attílio, no que se refere à convergência das três principais avenidas do centro 

da cidade em direção à Praça Cívica, sede administrativa do governo estadual, foram 

influências de uma corrente do urbanismo clássico, tendo como inspiração as cidades de 

Versalhes (França), Karlsruhe (Alemanha) e Washington (Estados Unidos), como 

assinala Manso (2001). 

No plano urbanístico traçado pelo arquiteto e urbanista Attílio Corrêa Lima, a 

Avenida Pedro Ludovico, hoje Avenida Goiás, teve sua projeção reservada aos jardins e 

à arborização, num desenho que invocava a beleza e a harmonia, muito utilizada pelo 

urbanismo francês, que primava pelo cuidado com o paisagismo.  

Todas as ruas, indistintamente, serão arborizadas e as principais 
avenidas, ajardinadas. Os passeios na zona residencial terão parte da 

sua área gramada, sendo essas cobertas com uma camada de 

cascalhinho [...]. A Avenida Pedro Ludovico tem um caráter pitoresco 

                                                             
9 O conceito de vitalidade urbana apresentado por Jacobs (2014, p. 8) procura combinar qualidade de vida 

com os espaços urbanos “voltada para a interação social, a diversidade de usos e a qualidade vibrante dos 

lugares”.  
10 Em virtude do Decreto nº 657, de 26 de dezembro de 1935, Dr. Pedro Ludovico altera o nome dado à 

principal Avenida de Goiânia, que incluía seu nome, no propósito de “homenagear a velha Capital, 

denominando de Avenida Goiaz” (MONTEIRO, 1979, p. 243). 
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e monumental, constituindo uma avenida-jardim. Pela sua largura 

excepcional e pelo seu aspecto luxuoso, prestar-se-á para as 

demonstrações e festas cívicas. E será futuramente o local onde a elite 
fará o footing à tarde e à noite. (LIMA, apud DAHER, 2003, p. 125) 

 

 
Figura 1. Vista Parcial de Goiânia – a partir do Palácio das Esmeraldas. À esquerda, a Avenida Tocantins; 

ao centro, a Avenida Goiás; e à direita, a Avenida Araguaia - Foto: Hélio de Oliveira – Goiânia – GO. 
Acervo: Secretaria Municipal de Cultura – Divisão de Patrimônio Histórico.  

 

A estrutura urbana de Goiânia, apresentada por Attílio Corrêa Lima, evidenciava 

um processo de planejamento sob o “enfoque físico-espacial”, como aponta Manso (2001, 

p. 114): “O plano pressupunha a existência da zona residencial urbana e suburbana, da 

zona comercial, da zona rural, da zona industrial, do centro administrativo, dos locais de 

diversões, de vias públicas, praças, espaços livres e cursos d’água”. Esse processo 

organizou a cidade em cinco setores: Central, Norte, Sul e Leste/Oeste, conforme o 

sistema de zoneamento (Figura 2). Contudo, havia a possibilidade de ampliações e 

correções dos erros técnicos, caso surgissem no futuro. 

Entre as faixas das Avenidas Goiás e Anhanguera, no setor Central, foram 

definidas as zonas comercial e bancária. Conforme retrata Daher (2003), Attílio Corrêa 

indicava as vias onde seriam estabelecidos os diversos tipos de comércio.   

Na Avenida Pedro Ludovico só poderia ser tolerado o comércio de luxo, 

casas de moda, joalherias, cafés, bares e restaurantes com instalação de 
gosto. Para o comércio de gêneros de primeira necessidade, foram 

estabelecidos diversos pontos, distribuídos em todo o perímetro da 
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cidade, para satisfazer as necessidades locais. (LIMA, apud, DAHER, 

2003, p. 96) 

 

A citação acima ilustra a clara distinção de uso e de apropriações em relação à 

classe social e as funções definidas por Attílio Corrêa. Percebe-se que a Avenida Goiás e 

as proximidades do centro administrativo eram habitadas e frequentadas por um segmento 

da “elite” goianiense, que incluía os funcionários públicos e as famílias tradicionais 

daquele período.   

 
Figura 2. Desenho do projeto do Plano Piloto de Goiânia, proposto por Attílio Corrêa Lima em 1933 -

1935, destacando os limites do sistema de zoneamento. Fonte: MANSO, 2001, p. 221. 

 

Ao conferir critérios modernos, com traçado artístico e monumental, as três 

principais Avenidas (Araguaia, Goiás e Tocantins11) que convergem para o centro 

administrativo, também foram estabelecidas para atender o tráfego e a comunicação entre 

os bairros e constituídas para serem “os eixos de comunicação para o exterior”. Em 

relação à Avenida Goiás, “o tráfego que nela circulará, da Avenida Anhanguera para 

                                                             
11 As principais avenidas, nomeadas de Araguaia e Tocantins, referenciam os grandiosos rios que cortam o 

Estado de Goiás. Conforme destaca Daher (2003, p. 103), “Attílio impregnou os principais pontos da cidade 

de símbolos históricos locais e de um profundo sentimento cívico”. 
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cima, destina-se, quase exclusivamente, para o Centro Administrativo e, dessa avenida 

para baixo, para a gare da estrada de ferro” (LIMA, apud DAHER, 2003, p. 79- 80). 

Como foi exposto anteriormente pelas autoras Daher (2003) e Manso (2001), o 

traçado de Goiânia se estruturou em três pilares: o sistema viário, o zoneamento e a 

configuração do terreno. Quanto às vias de tráfego, estas foram calculadas segundo a 

intensidade e a direção do tráfego. Diferentemente das características apresentadas na 

Avenida Goiás, “constituída como avenida-jardim”, as vias em diagonal, como as 

Avenidas Araguaia e Tocantins, tiveram objetivo além de funcional, “também estético, 

isto é, levar a visão do espectador em direção ao centro administrativo, enaltecendo-o” 

(DAHER, 2003, p. 127).  

A propósito, a conexão entre o norte e o sul da malha viária de Goiânia, 

representada pela Avenida Goiás, que constituía e constitui o traçado que interliga o 

centro cívico e administrativo à antiga Estação Ferroviária, tinha como objetivo a ligação 

entre o “poder local com o mundo exterior e, sobretudo, concretizava a inserção da 

modernidade, pela possibilidade de circulação e de fluxos entre o comércio (via ferrovia) 

e o Estado”, como afirmam as autoras Oliveira e Peixoto (2014). O processo de integração 

e crescimento de parte do território goiano com a economia nacional foi viabilizado pelo 

plano urbanístico de Goiânia, de concepção clássica, e pela importância da rede 

ferroviária exercendo o papel de interligação entre os centros de produção e consumo 

entre as regiões do país. 

A Avenida Goiás encontrara seu passado no presente, em relação à integração, 

que simbolicamente representava o eixo de ligação entre o “dentro” e o de “fora”, 

conforme destacam as autoras Oliveira e Peixoto (2014). A Estação Ferroviária foi 

desativada e permanece apenas como símbolo do passado, sendo representada na Praça 

dos Trabalhadores. Todavia, a função de conexão entre o “local e o externo”, inclusive, 

no atual momento, é desempenhada em parte pelo Terminal Rodoviário de Goiânia. O 

papel conferido, no passado, como um dos portais de entrada e saída tem permanecido, e 

boa parte dos visitantes de outras regiões que chegam à cidade transitam pela Avenida.   

Se nos primórdios de sua constituição, a ocupação e o uso da Avenida Goiás eram 

predominados por um segmento da população com alto poder aquisitivo e de atividades 

para atender seus fins, o que temos hoje é um espaço urbano gerido por inúmeros sujeitos 

sociais, atividades compostas por camadas mais populares da sociedade e pela presença 

de uma oferta de serviços bem específica, tais como: venda e troca de ouro, serviço de 

engraxate e uma grande variedade e quantidade de vendedores ambulantes, comércio 
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popular formal e informal. Em meio a esses usos informais (Figura 3), há um comércio 

caracterizado por lojas de utilidades, que vendem roupas, sapatos e produtos chineses 

com valores bem acessíveis aos frequentadores da Avenida.  

A Avenida Goiás é palco e cenário de várias manifestações públicas (Figura 4), 

promovidas por sindicatos representantes de diversas categorias e de outros segmentos da 

sociedade que se concentram neste espaço demonstrando seus anseios, suas 

reivindicações e seus protestos. Há também outras cenas públicas peculiares, como: 

pregações religiosas, demonstrações artísticas de rua, performances, divulgação de postos 

de emprego, as quais expõem os comportamentos e as atitudes de determinados sujeitos 

ou grupos sociais.  

  
Figura 3. Engraxate e seu cliente – Avenida: 

Goiás, esquina com a Rua 3. Autora: Renata 

Rocha, 2016. 

Figura 4: Manifestações na Avenida Goiás, em   

frente à Praça dos Bandeirantes. Autora: Evania M. 

Lima, 2017. 

 

Percebe-se que a Avenida é permeada de uma vida dinâmica e diversificada, 

carregada de vários símbolos e instrumentos urbanos. É composta por diferentes sujeitos, 

oriundos de várias partes da cidade, pertencentes a diferentes classes sociais que realizam 

uma série de atividades ligadas ao econômico, cultural, social e lazer.  Desse modo, a 

Avenida Goiás apresenta característica singular em relação a outras ruas e avenidas, como 

espaço público da cidade de Goiânia que atrai determinada parcela da sociedade 

goianiense devido aos atributos existentes proporcionando oportunidades de convivência 

social e diferentes formas de uso desse espaço público.    
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No presente, a Avenida é um ponto importante de acessibilidade na cidade, onde 

está localizada a maioria das instituições públicas, agências bancárias e monumentos 

históricos. A paisagem dessa Avenida foi e é marcada pela ação constante de diferentes 

sujeitos em diferentes tempos, que se configura como uma paisagem que traz marcas das 

transformações que ocorreram ao longo da história da cidade, mas também de marcas 

relacionadas às resistências, às permanências, continuidades e descontinuidades, 

presentes na dinâmica socioespacial dessa Avenida.   

Buscamos analisar como seu deram as transformações da paisagem da Avenida 

Goiás ao longo do seu processo de ocupação e uso inicial, até o projeto de requalificação, 

considerando cada período de crescimento e expansão da cidade de Goiânia e suas 

implicações.   

 

1.2 A paisagem da Avenida Goiás: um olhar sobre a dinâmica do tempo e do espaço 

Apresentamos o conceito de paisagem segundo as concepções dos autores Carlos 

(2007), Santos (1997 e 2002), Peixoto (2004) e Chaveiro (2007), e utilizamos recursos 

iconográficos e da fotografia para interpretar as mutações e as dinâmicas socioespaciais 

da Avenida Goiás. A fim de analisar as alterações ocorridas na paisagem, adotamos, como 

referência, a periodização proposta por Moraes (1991), pelo Plano de Desenvolvimento 

Integrado de Goiânia – PDIG (2000), e o recorte temporal, com suas subdivisões, 

desenvolvido por Vaz (2002).  

A paisagem urbana da Avenida Goiás é um importante referencial para os 

citadinos goianienses, revelado por meio da morfologia em sua dimensão espacial, 

temporal e humana. Além de investigar a ação do tempo e do espaço na paisagem, tem-

se o interesse de desvendar “sua história, o seu passado inscrito nas formas geradas por 

tempos diferenciais acumulados, sincrônicos e diacrônicos, que produzem uma impressão 

apreendida pelos sentidos”, consoante a descrição de Carlos (2007, p. 33). 

Por meio da paisagem, na qual se lê o espaço, será possível interpretar as múltiplas 

relações resultantes entre as práticas cotidianas dos sujeitos e a morfologia da Avenida, 

no que se refere às dimensões históricas, culturais e temporais estabelecidas por esse 

arranjo socioespacial.  

Paralelamente ao processo de constituição da cidade de Goiânia, buscamos 

resgatar o contexto específico da Avenida Goiás, em se tratando dos usos, das 

experiências cotidianas, das funções, do estilo arquitetônico das suas edificações e de sua 

importância cultural e histórica para a cidade. Ao longo das décadas, a paisagem urbana 
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da Avenida sofreu inúmeras configurações, alguns aspectos permaneceram, como os 

edifícios tombados pelo Patrimônio Histórico e os principais monumentos existentes no 

canteiro central, outros foram extintos e, recentemente, outras características foram 

recuperadas mediante o lançamento do Edital do Concurso Público de Projeto de 

Paisagismo para Revitalização da Avenida Goiás12, nos termos da Lei nº 8666/93, em 21 

de agosto de 2002. As obras de intervenção iniciaram no dia 14 de abril de 2003 e foram 

entregues no dia 23 de outubro de 2003, nas proximidades das comemorações dos 70 anos 

da capital goiana. 

Em Paisagens urbanas, Peixoto (2004) busca compreender a paisagem urbana 

contemporânea por meio das diversas manifestações artísticas, como: a pintura, a 

fotografia, a arquitetura, a literatura, entre outras. A confluência desses componentes 

artísticos possibilitou redescobrir os espaços urbanos mediante uma infinidade de 

imagens e, a partir delas, diferenciar e apreender a composição do imenso mosaico no 

qual se insere a cidade cosmopolita e moderna.   

Os elementos presentes na concepção de paisagem de Peixoto (2004) nos 

aproximam da interpretação que envolve a paisagem urbana da Avenida Goiás, pois seu 

estudo se direciona ao campo de interseção entre a “arte e a cidade”. A cidade, para o 

autor, é vista como um “caleidoscópio”, à medida que exige uma reorganização da visão 

através de um novo tipo de espectador, e diante das transformações aceleradas das formas 

urbanas nas cidades, “não há uma visibilidade imediata”, (PEIXOTO, 2004, p. 127). A 

paisagem urbana é construída por meio de uma visão móvel e múltipla, adquirida por um 

movimento constante e acelerado do espectador, já que é impossível ter uma visão da 

totalidade 

Chaveiro (2007, p. 51), após analisar a paisagem goianiense nos tempos 

contemporâneos, sinaliza que “a leitura da paisagem poder ser feita mediante várias 

metodologias e consoante a diferentes tipos de matérias e objetos, sejam eles simbólicos, 

iconográficos, fotográficos, literários, etc.”. Por isso, ler a transformação do espaço 

mediante a interpretação e análise da paisagem nos dá possibilidade de ver as múltiplas 

relações ativas do espaço frente às mudanças sociais, históricas e culturais.   

                                                             
12 O processo de revitalização do centro inicia-se pela Avenida Goiás, por meio de um concurso público 

que teve como ganhador o arquiteto Jesus Henrique Cheregatti e sua equipe. Sua marca foi a releitura e o 

resgate das características do traçado original da cidade, “valorizando as formas art déco, presentes em 

diversos edifícios da Avenida e introduzindo novos equipamentos urbanos de acordo com a realidade local 

e nos moldes do século XXI” (GECENTRO, 2004, p. 16).   
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Chaveiro (2007) ainda acrescenta que a paisagem goianiense demonstra uma 

sociodiversidade espacial marcada pela interseção do tempo, comandada por diferentes 

agentes urbanos (instituições públicas e agentes imobiliários) e pela própria dinâmica da 

sociedade, revelando em cada fragmento da cidade um “aspecto e uma identidade social 

dos sujeitos”.  

Essa assertiva nos aproxima da vida urbana na Avenida Goiás, com sua 

característica peculiar moldada por diferentes ritmos dos sujeitos sociais que usam e a 

frequentam. Neste caso, a paisagem urbana apresenta diferenciações, com seus arranjos 

socioespaciais definidos pela ordem espacial, temporal e pelas suas contradições.   

O modo como os sujeitos se expressam mediante as suas práticas cotidianas, nesse 

espaço, geram uma infinidade de padrões de comportamentos e de eventos vividos, que 

o uso da fotografia, como recurso de análise do espaço urbano, favorece interpretar as 

dinâmicas diversas. Os registros de uma paisagem urbana são capazes de revelar a 

dinâmica do cotidiano, as transformações ocorridas no espaço, além de outras cenas de 

uma cidade. Nesse sentido, a fotografia urbana assume como registro histórico-social:  

O fragmento desse espaço revelado na foto pode ser analisado enquanto 
variável histórica e metodológica, visto que é fonte de pesquisa, assim 

como um arquivo ou um registro em que se pode ler as formas de 

organização do trabalho, as relações sociais, os usos cotidianos, enfim, 

o espaço vivido. (SILVA, 2007, p. 11) 

 

Ao interpretar esses emaranhados de situações vividas entre os conjuntos de 

formas, objetos existentes na Avenida e as práticas do cotidiano dos sujeitos, a utilização 

dos recursos iconográficos e da fotografia é fundamental para interpretar as mutações e 

as dinâmicas socioespaciais da paisagem. As fontes disponíveis são da Biblioteca da 

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (SEPLAM), dos jornais Diário da 

Manhã, O Popular e o Projeto Álbum (1998)13, arquivos fotográficos particulares e 

fotografias publicadas em livros sobre a cidade de Goiânia.  

Para analisar as alterações ocorridas na paisagem da Avenida Goiás, em diferentes 

épocas, adotou-se como referência a periodização proposta por Moraes (1991, apud Vaz, 

2002), o Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia – PDIG (2000) e o recorte 

temporal desenvolvido por Vaz (2002).   

                                                             
13 O Projeto Álbum (1998), um encarte com fotos e textos sobre a constituição de Goiânia e das principais 

avenidas e bairros, promovido pelo jornal O Popular, destacou os primórdios das primeiras construções e 

suas transformações ao longo das décadas. 
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A periodização de Moraes (1991) e do PDIG (2000) possibilita o estudo desde a 

formação da cidade de Goiânia até o processo de crescimento urbano e a expansão 

acelerada e desigual: 1933 a 1950 – a criação do lugar; 1950 a 1964 – a ampliação do 

espaço; 1964 a 1975 – a expansão urbana; 1992 até dos dias atuais – espaços urbanos 

segregados.  

Embora o marco temporal definido pelos autores atenda a proposta da pesquisa, 

elegemos a periodização proposta por Vaz (2002) e suas subdivisões temporais: 

(1933/38-1964) o processo de constituição e consolidação; (1964-1992), período que a 

autora define três subdivisões temporais (1964-1975,1975-1981 e 1981-1992); e a 

“decadência” do centro histórico (1992 aos dias atuais).  

A periodização dos referidos autores foi a premissa que Vaz (2002) utilizou para 

redefinir uma nova subdivisão temporal. Nos seus estudos, formulou uma periodização 

específica para o centro histórico de Goiânia que possibilita verificar minuciosamente a 

área central da cidade, mediante o cruzamento de dados organizados “em três dimensões: 

a econômica, a sociopolítica e a físico-urbanística” (VAZ, 2002, p. 11). Consideramos 

que o objeto de nossa investigação, a Avenida Goiás, se insere nesse recorte espacial, 

portanto, adotamos os marcos temporais estabelecidos pela autora. 

As datações apresentadas por Vaz (2002) possibilitam tanto compreender a 

dinâmica socioespacial da Avenida como também captar e expressar o movimento 

inerente às características dos conjuntos de elementos, dos objetos e da ação humana 

presentes na paisagem da Avenida.   

Quanto à dimensão temporal, Santos (1991) e Corrêa & Rosendahl (1998) a 

consideram como uma variável importante para a compreensão da paisagem, embora 

perceba-se uma distinção conceitual importante entre os referidos autores. Enquanto 

Corrêa & Rosendahl (1998) analisam a morfologia da paisagem tendo como enfoque o 

aspecto cultural, Santos (1991) a concebe como resultado de diferentes tempos, mediante 

as combinações do trabalho humano, da economia e da técnica. 

No entanto, é importante ressaltar que a variável do tempo em Geografia, como 

concebe Santos (1991), não ocorre na mesma direção e no mesmo lapso do tempo. As 

transformações vistas na paisagem são apenas parciais e em cada porção do espaço urbano 

os arranjos socioespaciais são desiguais. Nessa perspectiva, Santos (1991, p. 37) 

considera que as dimensões humanas operam os diferentes elementos, os objetos naturais 

e humanizados segundo a “acumulação da atividade de muitas gerações”.  Enfatiza ainda 
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que, mediante as relações socioespaciais e econômicas, “o espaço e a paisagem se 

transformam para se adaptar às novas necessidades da sociedade”.  

Desse modo, as elucidações de Santos (1991) e Corrêa & Rosendahl (1998) 

podem ser comparadas com aquelas que ocorreram na paisagem urbana da Avenida 

Goiás. Nesse processo, tais elementos, os “objetos materiais e imateriais”, permitem 

ampliar uma interpretação dessa Avenida associada às dimensões socioespacial, histórico 

e cultural da cidade de Goiânia, sobretudo no que concerne às novas perspectivas de uso 

e às trajetórias cotidianas empreendidas pelos sujeitos na paisagem urbana.  

A paisagem, como conceito fundamental de análise geográfica, permite 

compreender os aspectos e os elementos referentes ao presente e ao passado. Conforme 

analisa Santos (1997, p. 66), “a paisagem não se cria de uma só vez, mas por acréscimos, 

substituições [...]. Uma paisagem é uma escrita sobre a outra, é um conjunto de objetos 

de idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes momentos”. Nesse caso, a 

paisagem da Avenida Goiás expressa a herança de objetos que foram construídos na 

primeira década de 1930 que respondiam às demandas sociais daquele período e, 

atualmente, parte de alguns “objetos geográficos” ainda mantém suas características 

principais, como sua arquitetura e o estilo art déco.   

Na paisagem da Avenida Goiás, notamos um mosaico de formas geográficas 

adicionadas ao longo de sua história, produzidas por uma combinação dinâmica de 

elementos físicos e pela ação humana, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, que 

fizeram dessa paisagem um conjunto de aspectos que são únicos e interligados. Nas 

décadas seguintes à sua constituição, houve um processo constante de alterações, 

diferentes usos e funções foram adaptados conforme as atividades humanas daqueles 

períodos. Em outubro de 2003, na paisagem da principal avenida da cidade aconteceu 

uma obra de “requalificação urbana”, com o objetivo de devolver à Avenida Goiás novos 

significados e novas funções para a cidade e os citadinos e, principalmente, reaproximar 

do traçado proposto pelo seu idealizador, Attílio Côrrea Lima. Nesse processo, tais 

combinações no presente permitem compreender as multiplicidades de cenas da vida 

social impressas nessa paisagem urbana, pois, conforme Santos (2002, p. 107), “a função 

da paisagem atual nos será dada por sua confrontação com a sociedade atual”.  

Não obstante, os conceitos de paisagem e de espaço geográfico geram algumas 

indefinições. Como realça o autor, “paisagem e espaço não são sinônimos” e, assim, ao 

distingui-los, considera que  
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A paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprime 

as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre 

homem e natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as anima. 
[...]. A paisagem se dá como um conjunto de objetos reais-concretos. 

Nesse sentido a paisagem é transtemporal, juntando objetos passados e 

presentes, uma construção transversal. O espaço é sempre um presente, 
uma construção horizontal, uma situação única. Cada paisagem se 

caracteriza por uma dada distribuição de formas-objetos, providas de 

um conteúdo técnico específico. Já o espaço resulta da intrusão da 
sociedade nessas formas-objetos. (SANTOS, 2002, p. 103) 

 

Nota-se que a paisagem revela uma porção do espaço geográfico num 

determinado período e seus elementos se modificam em “ritmo e intensidade variadas” 

de acordo com o processo de evolução da sociedade. Ou seja, a noção de escala é 

importante para diferenciá-los, “o espaço é total, a paisagem não é” (SANTOS, 1991, p. 

41).  

O espaço geográfico é resultado de uma complexa interação entre a sociedade e 

as formas-objetos presentes na paisagem. No entanto, “entre espaço e paisagem o acordo 

não é total, e a busca desse acordo é permanente; essa busca nunca chega a um fim”, como 

concebe Santos (2002, p. 104). Há, sobretudo, uma conexão formada pelas diversas ações 

da sociedade que atribuem novas funções às formas geográficas e, assim, confere uma 

dinâmica e uma funcionalidade ao espaço geográfico.  

Para se compreender a paisagem urbana no período histórico atual, isto é, 

interpretar a realidade urbana, é preciso considerar as etapas da evolução urbana e social, 

e fatores como a técnica e outros aspectos são necessários para compreender as relações 

socioespaciais em determinadas paisagens urbanas existentes na cidade, porque 

[...] a paisagem tem, pois, um movimento que pode ser mais ou menos 

rápido. As formas não nascem apenas das possiblidades técnicas de uma 
época, mas dependem também das condições econômicas, políticas, 

culturais, etc. A técnica tem um papel importante, mas não tem 

existência histórica fora das relações sociais. A paisagem deve ser 

pensada paralelamente às condições políticas, econômicas e também 
culturais. Desvendar essa dinâmica social é fundamental, as paisagens 

nos restituem todo um cabedal histórico de técnicas, cuja era revela, 

mas ela não mostra todos os dados, que nem sempre são visíveis. 
(SANTOS, 1997, p. 69) 

 

A despeito dos dados, nem sempre visíveis na paisagem, Santos (1997) esclarece 

que, em muitas vezes, os objetos antigos são suprimidos da paisagem. Por exemplo, na 

própria Avenida Goiás e outras avenidas do Setor Central de Goiânia, é difícil identificar 

alguns elementos antigos relacionados à própria história da cidade, pois as edificações 

comerciais inviabilizam uma convivência harmoniosa com os símbolos históricos da 
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cidade, devido ao assolamento das publicidades de todos os tipos e tamanhos, assim 

impedindo o reconhecimento da história nessa paisagem.  

O estudo da paisagem urbana também é retratado na obra de Carlos (2007), no 

livro O espaço urbano: novos escritos sobre a cidade. A autora destaca que a categoria 

paisagem é importante, pois reúne características que se aproximam de uma análise da 

cidade, neste caso a metrópole de São Paulo; principalmente num momento em que a 

força da imagem é tão trivial e cotidiana, é importante ressaltar a relevância deste recurso 

para melhor visualizar o fenômeno socioespacial. Carlos (2007, p. 33) afirma que “a 

paisagem revela uma história, o passado inscrito nas formas geradas por tempos 

diferenciais acumulados, que produzem uma impressão apreendida pelos sentidos”. Por 

isso, entendemos que os caminhos que levam a uma análise da cidade perpassam, 

primeiramente, à percepção do olhar para, em seguida, apreender os significados além da 

aparência.  

Ao mencionar a paisagem urbana, a autora narra o processo de transformação 

ocorrido na metrópole de São Paulo em razão de uma urbanização acelerada e desigual, 

que em pouco tempo anulou os referenciais dos primeiros núcleos urbanos da cidade em 

prol da dinâmica do crescimento urbano e da vida moderna. Esse processo “modificou a 

vida das pessoas e sua condição diante de um lugar no que diz respeito a sua vida e com 

o qual se identifica” (CARLOS, 2007, p. 35). 

A leitura da paisagem urbana, no caso da maior metrópole do país, não difere do 

que ocorre na maioria das grandes e médias cidades brasileiras, como, por exemplo, na 

cidade de Goiânia, uma cidade relativamente jovem se comparada a São Paulo. Silva 

(2016), em relação à comemoração do aniversário de 83 (oitenta e três) anos da capital 

goiana, ressaltou que as transformações das paisagens urbanas foram aceleradas e 

contínuas, sobretudo dos elementos históricos e arquitetônicos que compõem o núcleo 

pioneiro da capital que “influenciaram diretamente a vida cultural e afetiva da população 

local” (SILVA, 2016, p. 11). 

Nesse sentido, Carlos (2007) e Silva (2016) demonstram certa inquietação em 

relação aos impactos gerados pela expansão urbana e pelos agentes imobiliários, 

causando na vida afetiva dos moradores locais e na “consciência urbana” a sensação de 

perda da memória social. O resultado direto dessas transformações é visível nas duas 

cidades, com a demolição de edifícios e casas históricas e até de áreas inteiras para abrir 

caminho a novos projetos urbanísticos e arquitetônicos.  
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Corrêa (2003), numa abordagem cultural, observa que o conceito de paisagem no 

mundo contemporâneo está associado ao interesse da preservação e dos significados 

contidos nas paisagens urbanas. Assim, as formas urbanas envolvem os valores e os 

significados de uma sociedade em uma determinada época, expressam também os 

elementos de domínios naturais, de diferenças sociais e culturais interagindo uns com os 

outros. Logo, a eliminação destes referenciais urbanos geram perdas significativas no que 

se refere ao simbolismo e à memória da cidade.  

Na perspectiva da cidade, e tendo a paisagem como campo de observação, Carlos 

(1994) aponta a relevância do estudo da paisagem como instrumento para identificar o 

processo de produção urbana e os elementos que a compõem, indicando caminhos para 

se investigar, além da “aparência”, a dinâmica da sociedade e os resultados do 

desenvolvimento em determinado período histórico.  

Como forma de manifestação do urbano, a paisagem (urbana) tende a 

revelar uma dimensão necessária da produção espacial, o que implica ir 
além da aparência. A paisagem de hoje guarda momentos diversos do 

processo de produção espacial, que nos permite vislumbrar elementos 

para discussão da evolução da produção espacial. Todavia, é no nível 

das formas que se dá a mistificação, a coisificação, na medida em que 
as relações sociais tendem a aparecer como relações entre coisas. A 

forma exerce, por isso, ao mesmo tempo, a função de ocultar e revelar. 

(CARLOS, 1994, p. 43-45)  
 

Partindo dessas considerações, pode-se compreender o quão importante é ir além 

da aparência da paisagem, compreendida por um momento instantâneo captado pela 

visão, sendo que essa aparência não é estática e revela toda a dinâmica inerente ao próprio 

processo de constituição da paisagem. A interpretação da paisagem urbana, como 

fenômeno, requer compreender os significados da ação humana no espaço, sejam eles 

ocultos ou revelados na evolução do tempo histórico. No entanto, a interpretação da 

paisagem se expressa de forma diferenciada nas pessoas.  

[...] a percepção é sempre um processo seletivo de apreensão. Se a 

realidade é apenas uma, cada pessoa a vê de forma diferenciada; dessa 
forma, a visão pelo homem das coisas materiais é sempre deformada. 

Nossa tarefa é a de ultrapassar a paisagem como aspecto, para chegar 

ao seu significado. A percepção não é ainda o conhecimento, que 
depende de sua interpretação e esta será tanto mais válida quanto mais 

limitarmos o risco de tomar por verdadeiro o que é só aparência. 

(SANTOS, 1997, p. 62)    
 

A partir dessas concepções, verifica-se a importância dessa categoria de análise 

no âmbito da Geografia Moderna e, especificamente, da Geografia Urbana, como 

instrumento que permite a “leitura” e a compreensão dos fenômenos urbanos, por meio 
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de uma escala espacial da cidade, em diversos contextos históricos, culturais e sociais que 

envolvem as diferenças sociais, as crenças, os valores de uma sociedade e todo o 

dinamismo demonstrado por determinadas forças hegemônicas que atuam, 

meticulosamente, sob um quadro de intenções.  

Desse modo, diferentes elementos que constituem a paisagem urbana de Goiânia 

estão presentes na análise da Avenida Goiás, no trecho que compreende a Praça Cívica 

até a Praça dos Trabalhadores, no Setor Central. É nesse espaço que pretendemos 

desvendar as nuances e a interação dinâmica da vida urbana, por meio da leitura e 

interpretação dessa paisagem urbana de Goiânia. Ao interpretar essa avenida, é 

importante entender, primeiramente, os aspectos que envolvem a política, a história, a 

cultura, a economia e o social.  

Para compreender os aspectos que envolvem sua dinâmica e suas modificações, é 

necessário acompanhar o ritmo de expansão urbana de Goiânia e os fatores inerentes a 

ela, pois esse processo influenciou, de certa maneira, nas diversas formas de usos e nas 

práticas socioespaciais realizadas por inúmeros sujeitos, de distintas classes sociais, cada 

um a seu modo. Veremos, por meio da periodização proposta por Vaz (2002), esses 

desdobramentos e as características de cada período.  

 

1.2.1 O processo de constituição da cidade e da vida urbana (1933/38-1964) 

Neste primeiro marco temporal, retoma-se o surgimento da Avenida Goiás como 

parte da história de criação da cidade de Goiânia, estabelecendo uma articulação 

necessária entre o espaço intraurbano e a cidade na sua totalidade. Os primeiros aspectos 

da Avenida Goiás observados em imagens oficiais (Figura 5), em 1936, mostram apenas 

dois traços de terra batida, precários postes elétricos e não havia moradores e nem 

apropriações. Ao fundo da imagem, a construção do Palácio das Esmeraldas e outras 

obras que se iniciavam na Avenida. Com destaque, à esquerda da fotografia, o Grande 

Hotel, tornando-se, naquele período, o maior edifício da cidade.  
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Figura 5. Avenida Goiás e Grande Hotel (1936). Fonte: Projeto Álbum, O Popular, 199814. 

  

Segundo Vaz (2002), em dezembro de 1933 inicia-se o esboço dos loteamentos 

no Setor Central, em seguida começaram as obras de arruamento e a construção dos 

prédios públicos – os primeiros a serem construídos foram o Palácio do Governo, a 

Prefeitura Municipal e o hotel. Em toda a extensão da Avenida havia uma única 

edificação: O Grande Hotel, na esquina da Rua 3. O governo estadual ordenou a 

construção porque precisava de um local para hospedar os políticos, empresários e 

visitantes ilustres. O edifício tornou-se o maior edifício da cidade neste período.  

O traçado do Setor Central e dos principais eixos do plano piloto, desenhado pelo 

arquiteto Atílio Corrêa Lima, expressa a imagem de modernidade planejada pelos seus 

idealizadores, correspondendo aos interesses políticos e econômicos daquela época.  

A forma urbana deveria expressar a imagem de modernidade pretendida 
para Goiás e imputada a Goiânia. Era objetivo de o Setor Central 

espelhá-la, pois a nova capital seria conhecida por meio de sua 

materialidade. A construção dos edifícios administrativos, do hotel e 
das casas para funcionários do Estado, coordenada pelo poder público, 

confirmava essa intenção pela adoção de linguagens arquitetônicas 

inovadoras, como o ecletismo, o neocolonial e o art déco. E por suas 

soluções técnicas, eram edifícios de alvenaria e mais de adobe ou taipa. 
(OLIVEIRA e PEIXOTO, 2014, p. 6)  
 

É válido salientar que, nesse período, o centro de fato era o de Campinas, 

conforme relata Vaz (2002). O centro de Goiânia estava sendo executado e só mais tarde, 

                                                             
14 Projeto Álbum. O Popular. Goiânia, 2. ed., 15 jun. 1998. Encarte de comemoração dos 60 anos do jornal 

O Popular. 
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nos anos sequentes, ele assumiria sua função principal. No que diz respeito aos moradores 

do Setor Central e suas atividades de entretenimento, Vaz (2002, p. 74) menciona: 

A “elite” local, por sua vez, envida de esforços para criar um ambiente 
mais próximo de suas expectativas. O ano de 1935, por exemplo, é 

marcado pelas iniciativas de criar e instalar associações e instituições 

que lhe são caras, como o Automóvel Club de Goiás, o Rotary Club de 
Goiás e a Catedral de Goiânia (cuja pedra fundamental só foi lançada 

em 1938).  

 

Na década seguinte, em 1940 (Figuras 6 e 7), a Avenida Goiás exibe uma 

paisagem modificada e seus contornos são mais nítidos, sendo possível ver o Coreto, o 

Relógio, a simetria dos canteiros e, nas calçadas, as árvores ganharam um porte 

considerável que, nos anos seguintes, iriam configurar como símbolos da cidade.  

 
  Figura 6. Avenida Goiás, 1942. Fonte: Projeto Álbum, O Popular, 1998. 

 

Em 1942, no dia 5 de julho, Goiânia foi inaugurada oficialmente numa festa que 

recebeu o nome de Batismo Cultural de Goiânia. A estimativa da população neste ano era 

49.173 habitantes (O Popular, 1998), cujo crescimento populacional foi vertiginoso desde 

sua construção, a partir de 1933.  
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Figura 7. Avenida Goiás c/ Rua 3 em direção à Praça Pedro Ludovico Teixeira – Anos 1940 – Foto: 

Hélio de Oliveira – Goiânia – GO. Acervo: Secretaria Municipal de Cultura – Divisão de Patrimônio 

Histórico. 

 

O Projeto Álbum (1998) destaca a aparência urbana da Avenida Goiás, uma 

alameda florida com seus jardins. A arborização se fazia presente ao longo do trecho de 

quatrocentos metros de extensão entre a Praça do Bandeirante e o Palácio.   

Nas décadas de 1940 e 1950, a paisagem do Setor Central, ainda em construção, 

está mais definida, uma vez que “A cidade se adensa, se urbaniza e uma vida mais urbana 

se instala”, conforme Vaz (2002, p. 75). Como podemos conferir na Figura 7, a paisagem 

da Avenida é totalmente horizontalizada e a visão apontada para o horizonte nos permite 

conferir até o edifício do Palácio.    

A partir da década de 1950, a Avenida ganha traços mais evidentes e sua forma é 

mais perceptível, como mostra a Figura 8. A paisagem torna-se mais humanizada com a 

presença de várias pessoas circulando pela Avenida e dividindo o espaço com bicicletas, 

carroças, jardineiras, carros e caminhões. A Avenida Goiás juntamente com as demais 

avenidas principais do Setor Central, gradativamente, ganhou característica de uma 

cidade que outrora se afirmava, em pleno sertão goiano. Um aspecto social desponta nessa 

década, os footings, como destacam Oliveira e Peixoto (2014, p. 8), em que moças e 

rapazes andavam continuamente pelas calçadas da grande Avenida à procura de um flerte.  
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Figura 8. Avenida Goiás, década de 1950. Fonte:  

<https://www.facebook.com/341979389305855/photos/a.341989659304828/344606545709806/?ty

pe=3&theater> 

 
 

 

O Projeto Álbum (1998) descreve o comportamento e o cotidiano dos citadinos 

na década de 1950: “as calçadas largas, ciclistas despreocupados, mulheres bem 

vestidas, homens de terno, vida sem tensões”. São vestígios da vida urbana de uma 

cidade planejada com seus grupos de padrões socioeconômicos elevados.  

A potencialização do Setor Central, representada pelas Avenidas Anhanguera e 

Goiás, para as atividades de comércio e serviço, é evidenciada por Vaz (2002), por 

meio da presença de prédios com escritórios, grandes hotéis, alto comércio, zona 

bancária, livrarias, cafés, restaurantes, agências, etc. A partir destas elucidações, é 

possível concluir que a área central da cidade conta com uma dinâmica própria 

diretamente relacionada ao que foi idealizado no plano inicial de seus reguladores e, na 

outra direção, o setor de Campinas se configura como subcentro (VAZ, 2002).  

De acordo com Oliveira (2005), a constituição do espaço urbano de Goiânia, 

até 1950, respeitou os planos iniciais e teve seu crescimento controlado pelo Estado. 

Ocorreram apenas duas expansões traçadas nesse período: uma expansão ao sul, em 

direção às terras do Estado, e outra a oeste, em direção à área da firma Coimbra Bueno 

e Cia. 

A década de 1960 foi importante para estruturar e consolidar o Setor Central 

como local de concentração dos principais equipamentos políticos e administrativos, 
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além de reunir as principais atividades econômicas (comerciais e de serviços), e as 

funções culturais, sociais e religiosas, como relata Vaz (2002, p. 84):  

No período de 1950-1964, Goiânia cresce, se expande 
horizontalmente. São incorporados à malha da cidade, somente em 

1950, 1.300 lotes, em todo o período, 183 novos parcelamentos são 

aprovados, gerando uma ocupação muito diluída e muitas vezes 
descontínua[...]. No entanto, esta ampliação “desenfreada” não foi 

capaz de retirar do centro o papel estrutural que ele foi construindo – 

econômico, social e funcional. No início dos anos 60, a fisionomia 

da cidade ainda é muito próxima à década de 50. [...] as atividades de 
comércio e serviço estão majoritariamente no Setor Central, e as ruas 

e avenidas que possuem 50% ou mais destas atividades em relação à 

atividade residencial são: Avenida Anhanguera com predomínio do 
comércio, Avenida Goiás (aqui se concentra o serviço), Ruas 3, 8 e 

2. Além disso, é possível detectar um início de deslocamento de 

residência para outros setores (principalmente Sul e Oeste), enquanto 
as atividades profissionais permanecem no centro. 

 

Essa era a paisagem dominante na região central, especificamente na Avenida 

Goiás, nas décadas de 1950-1964, mas, como destaca a periodização de Vaz (2002), esse 

período se fecha e abre para outro. Goiânia passa a vivenciar outro momento, que a autora 

intitula o “centro em transformação - as mudanças ocorrem na paisagem”. 

 

1.2.2 As transformações socioespaciais “moldam” a paisagem – (1964-1975) 

No final da década de 1960, a edificação no centro da cidade foi modificada em 

razão da verticalização consentida pelo poder público, com a justificativa da demanda por 

habitação e pelas novas oportunidades que as transações imobiliárias traziam. No entanto, 

a concentração das atividades comerciais e de serviços manteve-se e atraía 

cotidianamente a população residente em outros bairros da capital (Figura 9). 
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Figura 9. Vista parcial de Goiânia – Praça Pedro Ludovico Teixeira (Praça Cívica) 1.970 – Foto: 

Hélio de Oliveira – Goiânia – GO. Acervo: Secretaria Municipal de Cultura – Divisão de Patrimônio 

Histórico de Goiânia.  

 

No início da década de 1970 teve início uma grande transformação da paisagem 

urbana, conforme pode ser observado na Figura 10. Esse processo de transformação foi 

imposto por uma urbanização crescente no país e, neste caso, com a capital do Estado não 

ocorreu de modo diferente. Se em 1940 a população de Goiânia contava com 49.166 

habitantes, em 1970 esta população saltou para 389.784 habitantes. Um dos resultados do 

crescimento acelerado da população goianiense foi a multiplicação de novos loteamentos 

de maneira descontrolada, sem qualquer tipo de restrição. 

A partir da década de 1970, o processo de urbanização brasileira atinge uma nova 

fase, “tanto do ponto de vista quantitativo, como qualitativo, a urbanização ganha novo 

conteúdo e nova dinâmica”, graças aos processos de modernização que o país conhece 

(SANTOS, 2013, p. 67). A explanação relaciona as características que estão sendo 

experimentadas na capital goiana nesse período.  

Neste momento, há a “noção de uma paisagem inscrita sobre a outra”, como 

sinaliza Santos (1997). As mudanças ocorrem em todos os âmbitos, e a mais visível é a 

concentração de edificações verticais que passam a fazer parte do conjunto da paisagem 

de Goiânia e também no Setor Central. 

Outras medidas também foram implementadas na década de 1970, na cidade 

goiana: investiu-se em transporte coletivo, o centro popularizou-se e, simultaneamente, a 

população de maior poder aquisitivo inicia a remoção para outros bairros. Parte das 
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atividades comerciais ainda se concentram nas avenidas Anhanguera e Goiás, mas se 

estenderam também para outras ruas e avenidas do centro e de outros setores.  

Quanto à distribuição espacial da população, houve um adensamento populacional 

nos bairros de origem popular. Em contrapartida, os setores Sul, Oeste e Aeroporto 

apresentam uma baixa densidade. Ainda que já tivesse iniciado o deslocamento da elite 

goianiense para os setores Bueno e Oeste, eles ainda mantêm uma ligação com o Setor 

Central. Nesse contexto, delineou-se um dos traços marcantes na paisagem do Setor 

Central e notadamente da Avenida Goiás, o processo de expansão urbana via 

verticalização e descentralização, como pontua Vaz (2002). O ano de 1975 encerra o 

período definido pela autora, mas esta ressalta que o processo de expansão intensiva tem 

sua continuidade e, nos anos seguintes, continua o “deslocamento dos grupos sociais de 

maior poder aquisitivo e de algumas atividades funcionais” (VAZ, 2002, p. 90).   

 

1.2.3 A metamorfose da paisagem atinge seu ápice – (1975-1981) 

No período anterior, verificamos grandes transformações decorrentes do processo 

de urbanização acelerado e desigual, uma vez que a rápida expansão urbana causou 

desdobramentos de todos os níveis e ritmos diferenciados: alguns bairros se adensaram, 

como os bairros populares; outros, ganharam novas atividades e novos moradores. 

No Setor Central, essas mudanças foram visíveis na morfologia da paisagem com 

a demolição de casas, sobrados e de pequenos edifícios para a construção de novos 

prédios residenciais e comerciais. Mas o conteúdo da paisagem, como já foi esboçado 

anteriormente, a partir de 1975, se intensifica com a gradativa saída da população das 

camadas sociais de maior renda e a desconcentração de atividades comerciais e de 

serviços (VAZ, 2002). 

Diante desse contexto, a Avenida Goiás também apresenta desdobramentos, 

ocorridos tanto na morfologia da paisagem como no seu conteúdo. Nesta avenida, as 

modificações podem ser compreendidas a partir das manchetes publicadas nos jornais O 

Popular e Diário da Manhã, que noticiam as transformações da vida urbana e da 

paisagem local. Manchetes e reportagens destacaram as mudanças e denunciaram os 

problemas decorrentes da nova realidade urbana vivenciada em Goiânia, em particular na 

Avenida Goiás, neste período: 

A Goiás com melhor aparência – (25/06/1974) As calçadas da ilha da 
Avenida Goiás estão sendo reconstruídas. Os meios-fios recebem 

reforço de cimento e cal, melhorando o aspecto da principal via 

goianiense. Falta agora a substituição dos bancos quebrados. Eles são 
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muitos e dão uma aparência de abandono. Também os canteiros 

precisam ser melhores cuidados, o que o Departamento de Parques e 

Jardins anuncia já estar sendo providenciado. O Popular, 197415.  
 

Esta reportagem menciona nitidamente a falta de manutenção básica dos 

logradouros públicos e o aparente descaso dos órgãos públicos em manter este espaço 

conservado em condições de uso para a população usufruir. Infelizmente, o modelo de 

gestão pública nas cidades brasileiras neste período, e posteriores, não priorizou esses 

espaços como locais de otimização da dimensão humana e da vida pública na cidade.   

Na história urbana brasileira, esse processo de concepção urbana foi 

fundamentado por questões irrelevantes à criação de espaços que potencializassem a 

relação entre os espaços públicos na cidade e os sujeitos. No início da década de 1980, 

verifica-se essa tendência em Goiânia, os gestores públicos priorizaram a circulação de 

automóveis em atendimento às demandas de determinados grupos sociais em prol do 

“progresso”. O que vemos nas décadas seguintes é a degradação generalizada, física e 

social. Cria-se uma imagem de abandono e de marginalidade e diminui gradativamente 

as práticas sociais no espaço público, notadamente nas regiões centrais. Esse aspecto é 

retratado nas duas reportagens seguintes: na primeira, são evidenciadas as mudanças 

específicas na Avenida em razão da ampliação da rede viária. 

Avenida Goiás: prefeitura anuncia remoção das árvores – (18/11/1981). 
O prefeito Índio Artiaga confirmou a remoção de 70 árvores da Avenida 

Goiás [...]. O prefeito de Goiânia explicou que as mudanças ao longo 

da avenida são necessárias para a construção do eixo norte/sul. E que 
pequenas partes do calçadão terão de ser aproveitadas para o embarque 

e desembarque de passageiros. Daí o sacrifício das árvores. [...]. O 

Popular, 1981. 

 

A outra matéria do jornal retrata a fala do primeiro administrador público de 

Goiânia, com certa nostalgia, relembrando dos principais atributos que eram conferidos 

a ela.  

Avenida Goiás: uma artéria ameaçada – (27/03/1982). Com uma ponta 

de saudosismo, Venerando de Freitas, primeiro prefeito de Goiânia, 
recorda-se da Avenida Goiás como “uma das mais bonitas do Brasil”. 

Hoje, totalmente descaracterizada pelas sucessivas mutilações, a Goiás 

quase nada mais tem a ver com seu traçado original - processo que 
começou e continua com os prefeitos nomeados [...]. Começando pelo 

corte de árvores e terminando com a destruição do passeio, as 

consequências do eixo Norte-Sul no aviltamento do traçado original da 

Avenida Goiás [...]. Diário da Manhã, 1982. 

 

                                                             
15 As citações dos jornais O Popular e Diário da Manhã não seguem o padrão da ABNT, pois foram 

retiradas de recortes de jornais impossibilitando a coleta correta da referência bibliográfica. 
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É notório o discurso de denúncia, do descaso, do abandono por parte da 

administração pública e também das intervenções urbanas e do planejamento para atender 

a demanda da estrutura viária na cidade. O traçado original da Avenida, com seus aspectos 

pitorescos e com seus belos jardins, já não faz mais parte do aspecto paisagístico 

elaborado por Attílio Corrêa Lima.  

Os canteiros centrais da Avenida Goiás desapareceram dando lugar a um calçadão. 

Criaram-se faixas exclusivas para a circulação de ônibus, e cada vez mais a avenida foi 

preenchida pelas pessoas que nela trabalham, moram, passeiam, e pelos usuários do 

transporte coletivo.   

Todas essas modificações visavam atender a malha viária definida pelas vias Leste 

e Oeste e a implantação do eixo Norte-Sul na Avenida Goiás, no ano de 198116, e o seu 

prolongamento ao norte, concluído em 1988. Tais intervenções possibilitaram a 

acessibilidade e a acentuação do centro, por sua vez houve um aumento significativo de 

linhas de ônibus que ligam o centro aos bairros da capital (VAZ, 2002). 

No que diz respeito à Avenida em estudo, em meados da década de 1980 (Figura 

10), simultaneamente ao processo de urbanização acelerado vivenciado na cidade, 

verificamos várias mudanças, como a descentralização de suas atividades comerciais e de 

serviços, significativos para a metrópole. Entre as atividades ligadas ao serviço, Oliveira 

e Peixoto (2014) destacam: o lazer oferecido pelos cinemas e restaurantes, a presença dos 

bons hotéis e lojas tradicionais e o abandono de um importante clube social – o Jóquei 

Clube de Goiás; a redução do calçadão, a retirada das árvores e a implementação dos 

terminais de embarque e desembarque para atender a massa de usuários a ser transportada 

pelos coletivos do eixo Norte-Sul e, por último, o deslocamento maciço da população de 

alto poder aquisitivo para os bairros nobres.  

                                                             
16 Essas intervenções e o planejamento da malha viária de Goiânia foram diretrizes concretizadas na Lei 

Municipal nº 4.523, de 1971, posteriormente alteradas em 1975, pela Lei nº 5.019. 
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    Figura 10. Avenida Goiás, em 1983. Foto: O Popular. Fonte: Vaz (2002). 

  

A Avenida Goiás se empobrece em relação aos aspectos sociais e culturais. A 

configuração da paisagem e as reportagens dos periódicos locais descrevem sua 

degradação e seu abandono. As fases anteriores são relembradas pelos citadinos com certo 

saudosismo, destacando sua beleza paisagística, o seu espaço de encontro, de estar e 

também como “símbolo” cultural e histórico da cidade: sua morfologia, os usos e as 

práticas cotidianas foram amplamente alterados. Na década seguinte, os eventos e os 

problemas urbanos se acentuarão, como podemos verificar na próxima periodização.  

 

1.2.4 A descaracterização de seu espaço: a ocupação por emaranhados balcões de 

mercadorias – (1981-1992)  

Esse período é caracterizado pela migração em massa das camadas sociais de 

maior poder aquisitivo e de várias categorias de profissionais do centro para outros setores 

e sua gradativa substituição por grupos sociais populares; o comércio se popularizou e 

verificou-se a intensificação dos camelôs nas calçadas e no canteiro central da Avenida 

Goiás, no início da década de 1990.  

De acordo com Vaz (2002), a construção do Flamboyant Shopping Center, como 

empreendimento urbano, desencadeou novas redefinições no espaço intraurbano, tanto 

no aspecto econômico, como no social e de lazer. Na esfera da vida pública, novos 

padrões culturais e sociais foram reproduzidos em circunstâncias da implantação do 

shopping center.  
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Em relação aos problemas sociais na Avenida, neste período eles se agravam, 

como pode ser conferido nas manchetes e reportagens do jornal O Popular,1999:  

Av. Goiás pede socorro! 03/09/1999 – [...] Por toda a extensão da 
Avenida Goiás entre a Praça Pedro Ludovico e a Praça do Trabalhador, 

num trecho de cerca de 2 quilômetros, as calçadas estão tomadas por 

vendedores ambulantes, o lixo espalha-se até por sobre os pontos de 
ônibus cobertos de sujeiras e papéis de propaganda, os passeios que não 

estão destruídos são remendados, a sinalização é insuficiente, a fiação 

está exposta e até o comércio formal invade o calçamento, tomando o 

espaço do pedestre. 
Marginalização da Avenida Goiás revolta moradores da capital. 

Revitalização ainda está sendo discutida.  

 

Lamentavelmente, esse é o “retrato” da Avenida, reproduzido pela imprensa. A 

Avenida Goiás que se conhece nesta década não representa mais um símbolo da 

modernidade, do progresso e da exuberância paisagística, como nos tempos anteriores.   

A respeito do processo de deterioração precoce, Vaz (2002, p. 116) enumera os 

principais fatores responsáveis pelo desencadeamento desse fenômeno urbano, na 

Avenida Goiás e no Setor Central, respectivamente.  

O crescimento da cidade, a complexificação (diversificação de funções, 

mudanças de hábitos de consumo, apoiadas na proliferação de 

shoppings centers e no surgimento da mídia eletrônica) e, 
consequentemente, pelo esvaziamento econômico. [...] a isso se acresce 

o fato de o centro já apresentar infraestrutura “envelhecida” e uma 

nítida mudança de ritmo nos períodos do dia: de uma animação 
frenética de manhã e à tarde, para uma completa ausência de atividades 

à noite.  

 

As mudanças socioespaciais, principalmente nas grandes cidades, foram reflexos 

do processo de urbanização acelerado e concentrado, iniciado no século XX. O perfil 

urbano que se instala nas médias e grandes cidades é complexo, diversificado e com 

intensidades diferenciadas. Nesse contexto, Carlos (2007, p. 59) assinala que, “as 

transformações não atingem a cidade toda, mas parte dela, [...] assistimos a constituição 

de novas centralidades e o esvaziamento de outras, em função dos novos usos em 

consequência das mudanças nos setores econômicos”.  

As considerações de Carlos (2007) confirmam o “discurso da decadência” e da 

constituição de novas centralidades reconhecidas em Goiânia. Esse processo foi 

responsável por conduzir basicamente todas as práticas socioespaciais, econômicas e 

culturais na Avenida Goiás e no centro histórico da cidade.    

No início da década de 1990 teve início a grande modificação da paisagem. Os 

camelôs ocuparam a Avenida Goiás como local de comércio informal (Figura 11), pois 
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seu calçadão central tinha dimensões ideais para abrigar as inúmeras barracas e os 

trabalhadores informais que ali se concentravam. Durante anos, a população goianiense 

e consumidores de outras cidades transitaram nos labirintos das barracas comprando 

relógios, artigos de confecção, sapatos e objetos importados do Paraguai.  

Em grande parte, a paisagem materializada pela ação humana em épocas 

anteriores foi substituída por outros elementos fixos, de ordem econômica e social, que 

resultaram em ações diretas e indiretas nos fluxos, recriando na avenida outra condição 

urbana e social. Essas novas organizações espaciais e da vida urbana corroboram as 

concepções definidas por Santos (1997). 

Em se tratando das marcas do passado relacionadas à paisagem da Avenida, os 

sujeitos participantes da pesquisa recordaram o período que ela era ocupada pelo 

comércio informal. Ressaltaram que a Avenida tinha perdido o encanto e reforçaram a 

importância do projeto de requalificação na paisagem. Por meio do relato de Sra. Maria 

Aparecida, podemos retomar as características e as expressões que ela elaborou da 

Avenida naquele tempo.    

Lembro um pouquinho. Aqui era assim, a feira eram aqueles barracos 
de feira, aqueles barracos de lona. Desde lá de baixo até em cima. Então, 

eu conheço essa parte ali, eu lembro. Era, assim, esquisito né. Aí, 

mudou. Agora tá boa a avenida, mas falta cuidar melhor ainda para ficar 

melhor17. 
 

Ao referir à Avenida Goiás nos anos 1990 como uma paisagem “esquisita”, Sra. 

Maria Aparecida se remete às emaranhadas bancas montadas com coberturas de lonas 

azuis ao longo do canteiro central. Essa desordenação espacial e estética, além de impedir 

a acessibilidade de moradores e transeuntes de transitarem tranquilamente pelas calçadas, 

sinalizava um aspecto deteriorado e desagradável da paisagem. 

Essa ocupação irregular resultante das atividades informais suscitou a iniciativa 

do poder público, em 2002, por meio dos projetos de intervenção urbana, de proporcionar 

melhorias nos aspectos morfológicos da paisagem e, assim, resgatar e agregar novas 

atividades, novos usos no interior do espaço e nos entornos. 

O processo de requalificação da paisagem passou a repercutir na vida dos sujeitos, 

moradores da Avenida e de ruas adjacentes. Sr. César lembra da relevância do projeto 

para os citadinos e ainda apontou alguns pontos negativos em relação à arborização.    

Ultimamente, ela foi recuperada e ficou muito boa. Até uns três anos 

atrás, ela estava muito boa porque a arborização não tinha engrossado, 
né. As raízes estavam fechadinhas. Uns três anos pra cá a raiz começou 

                                                             
17 Entrevista concedida à autora, por Maria Aparecida de Sousa Rufino, 24 de janeiro de 2018 (Anexo 4). 
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a brotar, aí começou a prejudicar a calçada. E essa calçada é especial, é 

diferente18. 

 

 
        Figura 11. O comércio informal na Avenida Goiás, na década de1990. 

        Fonte: Acervo Biblioteca - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanização – SEPLAM.  

 

1.3 O projeto de requalificação paisagística: alterações no espaço público da 

Avenida, incentivo à convivência e a emergência de novos usos 

A maioria dos núcleos centrais e históricos de várias cidades no mundo, inclusive 

das cidades brasileiras, passou por programas de intervenção urbana que objetivavam 

recuperar áreas urbanas degradadas, trazendo benefícios onde quer que fossem 

implementados, restaurando edificações públicas, áreas verdes e outros. Porém, nem toda 

a população da área urbana foi beneficiada por determinados projetos de 

requalificação/revitalização; em alguns casos, parte desses habitantes são remanejados 

para a periferia, desencadeando um processo de segregação socioespacial.  

Há diferentes formas de intervenção nas cidades com o propósito de recuperar as 

áreas urbanas ou espaços públicos e de tratar das questões sociais, ambientais e até 

reestabelecer a economia local. No contexto da arquitetura, do urbanismo e do 

planejamento urbano, há o emprego de certos termos, como “revitalização”, 

“reabilitação” e, ultimamente, “requalificação19”, que geram determinadas confusões 

quanto a sua definição e emprego. Apesar das semelhanças que apresentam, esses termos 

                                                             
18 Entrevista concedida à autora, por César Anes de Sousa, 02 de fevereiro de 2018 (Anexo 5). 
19 Esses termos muitas vezes são empregados como sinônimos, porém há certas distinções em relação ao 

significado e ao resultado da política de intervenção em determinado espaço urbano. De acordo com a 

Tanscheit (2017), “revitalização trata de recuperar o espaço ou construção; a reabilitação trata de restaurar, 

mas sem mudar a função e requalificar dá uma nova função enquanto melhora o aspecto”.  
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têm significados diferentes e cada um desses processos gera resultados diferentes para a 

área urbana (TANSCHEIT, 2017).    

No entanto, todas essas expressões estão ligadas à ideia de transformar e regenerar 

espaços, zonas ou áreas urbanas a fim de rejuvenescê-las através da reconstrução de 

prédios ou de espaços públicos. Esses processos surgem da necessidade de resolver 

questões econômicas, sociais ou ambientais. Para que a população possa usufruir e ser 

impactada de forma positiva pela área transformada, o planejamento deve apoiar-se na 

participação da comunidade. 

É oportuno salientar que os processos de intervenção urbana tiveram sua origem 

no final do século XIX, início do XX, sendo o Barão de Haussmann, em Paris, um dos 

precursores das intervenções. No século XX, essas políticas intervencionistas ganharam 

várias denominações, passando por diversas modificações, modelos de evoluções, até 

chegar aos dias atuais, no início do século XXI, quando essas práticas ainda são comuns 

e utilizadas, conforme relata Silva (2016).  

Cumpre ressaltar que, na prática, há opiniões e teorias a favor e contra as políticas 

de intervenção urbana implementadas em diversas cidades brasileiras com propostas de 

revigorar os centros históricos. Alguns estudiosos consideram que tais procedimentos são 

benéficos tanto para a cidade quanto para a população, mas outros os rejeitam por achá-

los prejudiciais, como é o caso dos exemplos de “revitalização” que ocorreram nas 

capitais brasileiras, tais como: no Pelourinho, em Salvador, e no centro antigo, em Recife.  

Paralelamente aos exemplos de projetos de revitalização do centro histórico que 

ocorreram no Brasil e em outros países, encontramos referências nos trabalhos de Jacques 

(2005), Leite (2002) e Tanscheit (2017) a questionamentos sobre as regulações urbanas 

implantadas. Os autores revelam as dinâmicas ocultas elaboradas pelos planejadores 

urbanos. Jacques (2005, p. 18) constata que o processo contemporâneo de 

“espetacularização” das cidades está associado às “estratégias de marketing urbano, ditas 

de “revitalização”, sustentado basicamente pelo marketing e o turismo, através de seu 

maior chamariz: o espetáculo”. 

Leite (2002), analisando o “Plano de revitalização - bairro do Recife”, concorda 

com os apontamentos apresentados por Jacques (2005). O autor sinaliza que “as políticas 

de enobrecimento do urbanismo empresarial visavam a construção de uma nova imagem 

da cidade, através da valorização dos usos econômicos do patrimônio cultural e da 

espetacularização do espaço urbano” (LEITE, 2002, p. 119). 
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Tanscheit (2017) complementa com mais uma apreciação, sendo talvez uma das 

mais comuns relacionadas a esse tipo de intervenção nos espaços urbanos, que são a 

ausência de diálogo e de consulta à população local, ou seja, os principais interessados 

para que sejam realizados esses projetos. Todavia, como afirma a autora, o que vemos na 

prática são projetos liderados pelos governos em parceria com o setor privado como forma 

de reativar a valorização e a especulação imobiliária da área urbana definida.  

Ao analisar, por meio de estudos empíricos, as intervenções e ações que foram 

adotadas para integrar certas áreas urbanas, principalmente nos centros históricos das 

cidades brasileiras, os referidos autores denunciaram que, na prática contemporânea, a 

maioria das atuações privilegiou a mercantilização e ainda manteve um caráter excludente 

no aspecto socioeconômico.  

Outro aspecto evidenciado por Jacques (2005, p. 19): mesmo que os projetos 

urbanos estejam totalmente planejados e formalizados, “os sujeitos sociais urbanos 

conseguem reverter o processo ao se apropriar de espaços públicos, para diversas 

finalidades ou encontros variados”.  

Quanto à viabilização dos projetos de intervenção, Vaz e Silveira (1999, p. 57) 

destacam cinco características básicas que devem estar presentes nas intervenções de 

revitalização de centros urbanos: a) humanização dos espaços coletivos produzidos; b) 

valorização dos marcos simbólicos e históricos existentes; c) incremento dos usos de 

lazer; d) incentivo à instalação de habitações de interesse social; d) preocupação com 

aspectos ecológicos; e) participação da comunidade na concepção e implantação. 

Assim, a requalificação de centros urbanos deve se caracterizar não somente por 

critérios funcionais, mas também políticos, sociais e ambientais. Esses critérios conferem 

às intervenções uma nova vitalidade não só econômica, mas também social. 

Goiânia, mesmo sendo uma cidade jovem, também foi inserida nesse processo de 

intervenção e preservação do seu patrimônio, inclusive com algumas poucas 

implantações de projetos feitos para a cidade, como o Projeto Goiânia 21: Operação 

Centro, etapas 1 e 2, e o Projeto Cara Limpa, além do recente tombamento, pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), de vários edifícios públicos no 

estilo art déco e do traçado do núcleo pioneiro de Goiânia, a Avenida Goiás e o bairro de 

Campinas.  

Em 2002, a Prefeitura de Goiânia lançou o edital para o Concurso de Revitalização 

da Avenida Goiás (Figura 12). O projeto escolhido para ser executado foi o do arquiteto 

e urbanista Jesus Cheregati. A proposta resgatou o conceito de boulevard, que estaria 
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subentendido no primeiro projeto proposto por Attílio Corrêa Lima, que desenhou o 

traçado da Avenida Goiás. 

Com a intenção de resgatar o conceito de boulevard, o Projeto de Requalificação 

Paisagística para a Avenida Goiás devolveu aos canteiros centrais da via gramado e os 

jardins compostos por plantas do cerrado. Além disso, foram realizadas as seguintes 

intervenções: a instalação de iluminação com fios subterrâneos; a substituição do 

calçamento por piso em pedra portuguesa com desenhos de flores de ipê; a construção de 

pérgulas e pórticos com elementos em art déco caracterizando espaços de convivência; a 

instalação de bancos com base de concreto e assento de madeira por toda a via; e a 

construção de espelhos d’água valorizando os monumentos históricos.  

 

 
Figura 12. Edital do Concurso de Requalificação Paisagística da Avenida 

Goiás. Fonte: Acervo Biblioteca – Secretaria Municipal de Planejamento e 

Urbanização – SEPLAM. 

 

Para que o projeto de requalificação atingisse seus propósitos, foram estabelecidas 

algumas regras, de modo a garantir uma ação eficaz, seja no redesenho da paisagem 

urbana, seja em sua adequação às condições sociais e econômicas da população. As 

diretrizes gerais definidas foram as seguintes: 1) inclusão social e econômica; 2) 

reabilitação da paisagem e do meio ambiente; 3) valorização patrimonial histórica e 

cultural; e 4) promoção da reocupação do setor central, prioritariamente com habitação 

para as pessoas que lá trabalham ou transitam diariamente, propiciando a redução do fluxo 

de veículos, melhorando o trânsito, além de retomar o conceito de lugar de viver 

(RIBEIRO, 2007, p. 150). 
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Além de mesclar elementos modernos e históricos, um dos objetivos do projeto 

era facilitar a circulação dos pedestres desafogando as calçadas laterais da Avenida. Num 

segundo momento, seria realizada a substituição do calçamento das calçadas laterais por 

pedras portuguesas com desenhos de motivos indígenas, e as bancas de revista e lanches 

seriam deslocadas para bancas padronizadas nas ilhas. Porém, com a troca de gestão da 

prefeitura e a extinção do Grupo Executivo de Revitalização do Centro (GECENTRO), 

esse segundo momento do projeto não foi realizado. 

O Grupo Executivo de Revitalização do Centro tinha como objetivo a recuperação 

do núcleo central, “o coração que emana melhorias para toda cidade e que caso morra, 

seria o princípio da morte da urbes”. Mediante essa consideração, o projeto do 

GECENTRO (2004) passa a ideia de que é o centro que irradia a organização e a 

qualidade de vida dos moradores da cidade.  

Henrique Labaig (2003, p. 11), o então Secretário de Planejamento, define as 

prioridades nas diretrizes do governo do qual faz parte da gestão: “1 - Inclusão social e 

universalização da cidadania; 2 - construção de uma gestão pública democrática e 

popular; 3 - Requalificação da cidade: desenvolvimento econômico, urbano e rural”. 

Mas o GECENTRO percebe que somente a atuação da esfera municipal não seria 

capaz de revitalizar o centro,  

[...] para a revitalização do centro e outros espaços urbanos, devemos 

otimizar os recursos disponíveis para incentivar alguns projetos que 

proporcionam conforto e facilitem a mobilidade da população. Por essa 

razão estamos trabalhando em alguns instrumentos normativos, tais 
como operação consorciada e zonas especiais de interesse social que 

possibilitarão a iniciativa privada reinvestir em moradia em todo o 

centro e bairros vizinhos trazendo de volta a população para o centro. 
(CENTRO DE TODOS, 2004, p. 9) 

 

A partir do ano 2000, algumas ações conseguiram requalificar as funções da 

principal avenida da cidade de Goiânia, no intuito de devolvê-la aos citadinos goianienses 

e recuperar a importância das características do traçado original da Avenida Goiás. Com 

a intervenção, iniciou-se a transferência dos ambulantes que ocupavam todo o canteiro 

central para o Mercado Aberto20, inaugurado em 23 de outubro de 2003. As áreas verdes 

foram recuperadas com o plantio de espécies nativas do cerrado, adequadas ao clima e ao 

solo urbano (Figura 13). A Avenida também ganhou novo calçamento e luminárias com 

                                                             
20 Mercado Aberto é uma feira especial, fixa, que funciona na Avenida Paranaíba de segunda a sábado das 

8hs às 18hs – especializada em vestuários, calçados e artigos para crianças.  
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design que valorizam o paisagismo original e histórico, e ao longo de todo o trecho do 

passeio central foram instalados bancos. 

Nos canteiros centrais, foram reservados espaços para abrigar as bancas de jornais 

e revistas, no intuito de não comprometer a visualização das fachadas do comércio, muitas 

das quais no estilo art déco. No entanto, a transferência das bancas na prática não ocorreu, 

elas ainda continuam nas calçadas paralelas da Avenida, dividindo esse espaço com 

outros quiosques de lanches, com bancas improvisadas pelos ambulantes informais e com 

os transeuntes que circulam diariamente pela calçada da Avenida.    

 
Figura 13. Avenida Goiás após a requalificação, no ano de 2000. Autora: Gabriela Fujita, 2017. 

 

A revitalização da Avenida Goiás foi inaugurada em 24 de outubro de 2003 e 

gerou uma mudança significativa na paisagem. Um lugar que era apenas de passagem, de 

comércio e embarque/desembarque do transporte coletivo, passou a ser também um lugar 

de lazer diário, onde as pessoas sentam para conversar ou apenas para descansar em meio 

ao alvoroço do centro da cidade. O jornal Diário da Manhã, do dia 27 de outubro de 2003, 

destaca com a manchete: “Avenida Goiás vira local de passeio – e relata: casais 

namorando, crianças brincando, pessoas caminhando com seus cachorros, praticando 

cooper, ciclismo, lendo e batendo papo”.  

Outra ação significativa desse projeto foi a restauração dos principais 

monumentos históricos situados em determinados trechos da Avenida Goiás. O Coreto, o 

Relógio e a Estátua do Bandeirante passaram por um processo minucioso de restauro e, 

para valorizar ainda mais seus aspectos, implantaram espelhos d’água, novas luminárias 

e algumas espécies de vegetação nativa do cerrado (CENTRO DE TODOS, 2004).  

Depois de períodos de abandono e reparos, o projeto inicial sofreu pequenas 

alterações, principalmente em relação ao plano paisagístico. Embora somente a 
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requalificação das ilhas centrais tenha sido de fato executada, ela se mostrou positiva 

tanto para os habitantes da região quanto para o comércio local. A reabilitação do espaço 

atribuiu aos canteiros centrais outros atrativos além da troca comercial. 

Nesse espaço público atualmente são sinalizados timidamente o que Gomes 

(2006) definiu como “conteúdo da vida social urbana”21. Observamos que muitas das 

ações de intervenções do poder público não surtem os efeitos benéficos para determinadas 

áreas urbanas. Na prática, o que acontece muitas vezes, como é o caso da Avenida Goiás, 

os sujeitos comuns criaram sua própria autogestão e desenvolvem suas próprias formas 

de cultivar a convivência neste espaço, individualmente ou compartilhando com outros, 

assemelhando-se às reflexões de Certeau (2001), em que as operações e táticas 

determinadas pela ação dos sujeitos “ordinários” opõem as normas e regras operantes dos 

atores reguladores do espaço urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 No capítulo 3, iremos mencionar a importância desse projeto de requalificação neste espaço público e 

caracterizar a dinâmica socioespacial e econômica no presente, por meio do conteúdo social contido nela, 

os componentes urbanos instalados recentemente, a infraestrutura existente e as atividades econômicas, 

culturais e de lazer verificadas em determinados trechos da avenida, principalmente em relação às práticas 

de sociabilidade produzidas pelos sujeitos sociais que a frequentam com certa regularidade. Esses trechos 

da avenida, denominados de cenário, apresentam uma dinâmica socioespacial própria e elementos 

dinamizadores que se diferem dos demais cenários que definimos. 
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CAPÍTULO II 

É NA RUA QUE A VIDA ACONTECE... 

 

Eu canso de estar em casa porque eu moro sozinho. 

Aí eu digo “Vou para a rua”. A minha rua é a Avenida 

Goiás.  

Sr. César Anes22 

 

A vida urbana e os comportamentos humanos foram reconfigurados na cidade 

mediante as transformações da sociedade e o surgimento de novas políticas, tecnologias 

e do crescente uso do veículo particular. A urbanização e o adensamento populacional 

lançam desafios ao planejamento e instigam estudiosos e planejadores a pensar novos 

modelos de desenvolvimento. Em meio às transformações constantes, contudo, mantém-

se intacta a importância dos espaços públicos para a qualidade de vida nas cidades. Eles 

continuam a ser espaços de trocas, convivência, encontros. São vitais no fomento da 

qualidade de vida para os citadinos e para o ambiente urbano. Conforme Pacheco (2017), 

“para além dos muros que nos cercam, é na rua que a vida acontece”. 

O relato do Sr. César demonstra a relação existente entre os moradores e 

frequentadores com a rua. Percebe-se a experiência cotidiana que os citadinos 

estabelecem com os locais que moram ou frequentam. Além de ser contemplada por 

artistas e cronistas, a Avenida Goiás desperta um sentimento de pertencimento, de 

experiências, de contato com a vida urbana, como se fosse a extensão da sua casa ou de 

outro tipo de moradia.  

Neste capítulo, apresentamos mais detalhadamente o conceito, as teorias e os 

autores que nortearam nossa investigação, buscando elucidar o aporte teórico que 

conduziu nossa pesquisa, colocando os pressupostos com os quais discutimos o espaço 

da rua, como o espaço público e as práticas cotidianas23.  

O recorte espacial busca compreender e analisar a cidade a partir da espacialidade 

de uma avenida, a Avenida Goiás, como espaço público. Como espaço público, ela se 

                                                             
22 Entrevista concedida à autora, por César Anes de Souza, no dia 02 de fevereiro, 2018 (Anexo 5). 
23 Em relação a essa temática, os autores que forneceram suporte teórico foram: Certeau (2001), Gelh 

(2015), Gomes (2012, 2013) e Sennett (2014), evidenciando suas aproximações, as diferenças de 

influências e abordagens entre eles. O percurso metodológico, proposto por Gomes (2013), será explicitado. 

Também serão discutidos os conceitos de sujeito e de cenário, como recorte da paisagem na avenida, 

caracterizando os enredos representados por meio das atividades cotidianas e comportamentos urbanos 

construídos pelos diversos sujeitos que frequentam constante ou periodicamente este espaço intraurbano de 

Goiânia.   
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abre para a discussão que envolve as dimensões das práticas cotidianas de sujeitos comuns 

em suas formas de uso e como se manifesta a vida pública e social dos que nela residem 

ou frequentam. 

 

2.1 A essência das experiências humanas nas cidades: suas ruas 

A rua não é somente um detalhe no espaço urbano, a rua é o que faz a cidade 

funcionar. E como afirma Jacobs (2014, p. 29), “as ruas e as calçadas das cidades servem 

a vários fins além de comportar veículos e passagem dos pedestres”. 

Contemplada por poetas, cronistas e outros artistas, ela é descrita ou representada 

em telas e pinturas, não apenas retratando o caminhar dos transeuntes e o movimento dos 

automóveis, mas realçando o encantamento do cotidiano das pessoas que fazem da rua 

“um teatro espontâneo” no seu dia a dia. Todavia, não são apenas belezas que compõem 

este fragmento da paisagem urbana, mas também misérias, abandono e solidão.  

A Avenida Goiás realça no imaginário urbano dos citadinos goianienses atributos 

e imperfeições. Ao abordar a concepção de rua, como fragmento do espaço urbano, é 

oportuna a noção de seu conceito em diferentes áreas do conhecimento e de sua 

importância como dimensão da vida cotidiana presente na sua morfologia. 

Primeiramente, faz-se necessário distinguir os vocábulos rua e avenida. De acordo 

com o Dicionário Aurélio24, rua é uma “via pública para circulação urbana, total ou 

parcialmente ladeada de casas”, enquanto avenida é uma “via urbana mais larga do que a 

rua, em geral com diversas pistas para circulação de veículos”. Porém, a definição e o 

critério não são precisos nas cidades brasileiras, pois, na prática, existem avenidas 

estreitas e ruas com várias pistas.  

Na cidade de São Paulo, por exemplo, a prefeitura baixou um decreto, em 27 de 

junho de 2007, conforme a legislação municipal, conferindo a denominação e alteração 

de vias e logradouros25. Observa-se que o parâmetro utilizado no decreto, ao distinguir 

uma rua de uma avenida, foi a dimensão destas, ou seja, a largura.   

                                                             
24 Disponível em: <https://www.dicio.com.br/rua/> Acesso em: 14 dez. 2017. 
25 De acordo com a Lei nº 14.454, 27 de junho de 2007, a expressão logradouro público designa, dentre 

outros: rua, avenida, travessia ou passagem, via de pedestre, viela, viela sanitária, balão de retorno, 

passarela, praça, parque, alameda, largo, beco, ladeira, viaduto, ponte, túnel, complexo viário, rodovia, 

estrada ou caminho público, assim definido: 

I - Avenida é o espaço destinado à circulação de veículos e pedestres, com largura igual ou superior a 

20,00m entre os alinhamentos; 

II - Rua é o espaço destinado à circulação de veículos e pedestres, com largura de 7,20m a 19,99m entre os 

alinhamentos. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-

paulo/decreto/2008/4934/49346/decreto-n-49346-2008-regulamenta-a-lei-n-14454-de-27-de-junho-de-

2007-que-consolida-a-legislacao-municipal-sobre-a-denominacao-e-a-alteracao-da-denominacao-de-vias-

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2008/4934/49346/decreto-n-49346-2008-regulamenta-a-lei-n-14454-de-27-de-junho-de-2007-que-consolida-a-legislacao-municipal-sobre-a-denominacao-e-a-alteracao-da-denominacao-de-vias-logradouros-e-proprios-municipais-bem-como-revoga-os-dispositivos-e-decretos-que-especifica
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2008/4934/49346/decreto-n-49346-2008-regulamenta-a-lei-n-14454-de-27-de-junho-de-2007-que-consolida-a-legislacao-municipal-sobre-a-denominacao-e-a-alteracao-da-denominacao-de-vias-logradouros-e-proprios-municipais-bem-como-revoga-os-dispositivos-e-decretos-que-especifica
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2008/4934/49346/decreto-n-49346-2008-regulamenta-a-lei-n-14454-de-27-de-junho-de-2007-que-consolida-a-legislacao-municipal-sobre-a-denominacao-e-a-alteracao-da-denominacao-de-vias-logradouros-e-proprios-municipais-bem-como-revoga-os-dispositivos-e-decretos-que-especifica
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Ao contrário, em Goiânia, o critério para definição dos logradouros públicos não 

leva em conta suas dimensões, e sim a ordem mediante a fluidez e o fluxo de veículos, 

mercadorias e pessoas. Por isso, as vias públicas da capital goiana são estruturadas a partir 

de uma hierarquia da malha viária existente e projetada26. A Avenida Goiás, no Setor 

Central, assume no eixo classificatório, como uma via arterial – segunda categoria27, ou 

seja, é destinada para atender o tráfego com baixa intensidade e a circulação de pessoas.  

No entanto, independente da função que a rua ou a avenida assuma a partir de seus 

fluxos de tráfego, de sua mensuração quanto à estrutura viária e classificatória na cidade, 

a rua que interessa a esta pesquisa aproxima-se das reflexões concebidas por Carlos 

(1996), como um caminho para compreensão de sua forma e das relações sociais 

materializadas em sua espacialidade.  

Conforme Carlos (1996, p. 86), numa perspectiva geográfica, a rua, como 

dimensão concreta da espacialidade urbana, nos “revela no seu cotidiano, as relações 

sociais, as contradições, as diferenças, as formas de uso que envolve a cultura, os hábitos 

e costumes”.   

E, nesse caso, mesmo que a Avenida Goiás, do ponto de vista de suas dimensões, 

se apresente como uma Avenida, o foco da análise desta rua será mediante os significados 

e as experiências humanas diversas identificadas no presente momento. Por isso, quando 

nos referimos à rua como recorte espacial, como espaço público e como local das 

manifestações cotidianas, estamos nos orientando pelas discussões e abordagens teóricas 

de autores como: Carlos (1996), Gelh (2015), Jacobs (2014), Lefebvre (2002) e Magnani 

(1993), que apresentam reflexões para discutir e investigar a rua como fração importante 

do espaço urbano, uma vez que ela se apresenta como espaço de trocas entre os diferentes, 

de encontro entre vizinhos, conhecidos ou desconhecidos, numa multiplicidade de formas 

de uso que diferem ao longo do dia e nos finais de semana e, como assinala Magnani 

                                                             
logradouros-e-proprios-municipais-bem-como-revoga-os-dispositivos-e-decretos-que-especifica>. Acesso 

em: 14 dez. 2017.  
26 Segundo o plano diretor de Goiânia, 26 de junho de 2007, Artigo 22. A hierarquia da rede viária de 

Goiânia é composta por vias existentes e projetadas, classificada em: I – Vias Expressas; II – Vias Arteriais; 

III – Vias Coletoras; IV– Vias Locais; V– Vias de Pedestre; VI – Ciclovias. Disponível em: < 

https://www.goiania.go.gov.br/Download/legislacao/diariooficial/2007/do_20070626_000004147.pdf> 

Acesso em: 14 dez. 2017. 
27 Conforme o segundo parágrafo do Artigo 22 do Plano Diretor de Goiânia, em 2007, as vias arteriais são 

vias estruturadoras do tráfego urbano, atendendo a circulação geral urbana, com pista dupla, com canteiro 

central ou pista única, com sentido duplo de tráfego. Disponível em: < 

https://www.goiania.go.gov.br/Download/legislacao /diáriooficial/2007/do _20070626_000004147.pdf> 
Acesso em: 14 dez. 2017. 

 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2008/4934/49346/decreto-n-49346-2008-regulamenta-a-lei-n-14454-de-27-de-junho-de-2007-que-consolida-a-legislacao-municipal-sobre-a-denominacao-e-a-alteracao-da-denominacao-de-vias-logradouros-e-proprios-municipais-bem-como-revoga-os-dispositivos-e-decretos-que-especifica
https://www.goiania.go.gov.br/Download/legislacao/diariooficial/2007/do_20070626_000004147.pdf
https://www.goiania.go.gov.br/Download/legislacao/diariooficial/2007/do_20070626_000004147.pdf
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(1993), “tudo concretizado num espaço público regulado por normas também públicas”. 

Essas considerações sobre os espaços públicos das ruas permitem constatar que há uma 

correlação direta entre o cotidiano e as práticas diárias de sobrevivência e de lazer de 

diferentes sujeitos que vivem nas cidades.  

Na perspectiva dos arquitetos e urbanistas, as vias públicas têm por objetivo ligar, 

por meio de uma rede, os diversos pontos existentes na malha urbana, a fim de oferecer 

uma estrutura física que contemple todos os dispositivos necessários (calçadas, ilhas, 

canteiros, passagens e outros) para que haja conforto, segurança e fluidez na circulação 

de pessoas e veículos.  

Além de possibilitar a fluidez, as ruas apresentam outra funcionalidade, a de 

acolher e estimular a permanência de pessoas, agregando-as a diversos usos neste espaço. 

A web site da ArchDaily, um site que mantém parcerias com vários arquitetos em vários 

países do mundo, com projetos, artigos e experiências relacionadas à arquitetura, destaca 

a importância deste espaço para as trocas e o fomento das relações humanas. 

   Pacheco (2017) evidencia que a vitalidade da vida urbana depende 

essencialmente da “diversidade de papéis que a rua cumpre em diferentes contextos 

urbanos”. E comenta uma experiência bem sucedida que ocorreu em algumas cidades 

norte-americanas e europeias, em que O Project for Public Spaces (PPS), organização 

sem fins lucrativos, enumera dez (10) requisitos básicos para recuperar e fomentar a 

qualidade das ruas como espaço público nas cidades, que correspondem à diversidade de 

usos; fachadas ativas; dimensão social; vitalidade urbana; escala humana; iluminação; 

fomento à economia local; identidade local; ruas completas e áreas verdes. 

Identificamos que muitos desses princípios estão na pauta de vários projetos de 

arquitetos e urbanistas no sentido de proporcionar melhor qualidade de vida para os 

cidadãos, diante das reconfigurações do modo de viver nas cidades, fruto do adensamento 

urbano, das vias públicas voltadas apenas para atender aos fluxos de automóveis e das 

questões ligada à tecnologia.  

O arquiteto Gelh (2015, p. 4) ressalta que esses princípios apresentaram aspectos 

positivos após a implementação, como se pode verificar nas suas observações e análises 

em algumas cidades dos continentes europeu e norte-americano. O autor destaca que 

houve um aumento do “interesse na construção de áreas dinâmicas de uso misto, em vez 

de grupos de edifícios autônomos isolados e diferenciaram-se as acomodações de 

tráfego”. Porém, o autor esclarece que nos países emergentes, como o Brasil, esses 

fundamentos básicos para pensar a cidade numa “dimensão humana” ainda são uma 

https://www.pps.org/
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situação crítica e complexa, posto que, na maioria desses espaços urbanos, a cada dia 

cresce a competição pelos espaços entre o tráfego de automóveis e as muitas atividades 

cotidianas.  

Verificamos que, em algumas cidades brasileiras, as intervenções são atos 

formalizados na maioria das vezes para atender a especulação imobiliária e ao marketing 

urbano, como foi mencionado anteriormente, segundo Jacques (2005). Mas há casos em 

que, na prática, os sujeitos revertem essas circunstâncias, como podemos verificar nas 

pesquisas de campo no espaço público da Avenida Goiás: há uma presença frequente de 

sujeitos, de um grupo bem específico, os idosos, sempre ocupando os mesmos locais, nas 

mesmas horas do dia e, na maioria das vezes, realizando as mesmas atividades. Muitos 

deles ficam sentados nos bancos do canteiro central, próximo ao Restaurante Cidadão28.  

Retomando a discussão em relação à dimensão humana nas cidades, o autor 

declara:  

Há uma preocupação crescente com a dimensão humana no 

planejamento urbano que reflete uma exigência distinta e forte por 

melhor qualidade de vida urbana. Existem conexões diretas entre as 
melhorias para as pessoas no espaço da cidade e as visões para obter 

cidades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis. [...] o custo de incluir 

a dimensão humana é tão modesto, que os investimentos nessa área 
serão possíveis a cidades do mundo todo, independentemente do grau 

de desenvolvimento e capacidade financeira. De qualquer forma, a 

preocupação e a consideração tornam-se os investimentos-chave e os 

benefícios, enormes. (GELH, 2015, p. 7) 
 

De fato, o planejamento urbano, nestas últimas décadas, tem se adaptado às 

realidades da cultura e do comportamento humano nos espaços urbanos. Todavia, como 

afirma Gelh (2015, p. 9), nem sempre foi assim, “se olharmos a história das cidades, pode-

se ver claramente que as estruturas urbanas e o planejamento influenciaram o 

comportamento humano e as formas de funcionamento das cidades”. E, neste caso, a 

própria concepção de Goiânia acompanhou as tendências do planejamento e do 

urbanismo, na criação da “cultura especial do boulevard” com a presença de ruas largas, 

                                                             
28 Um estabelecimento mantido pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e pelo governo do 

Estado de Goiás. Existem em Goiânia duas unidades, uma na Avenida Goiás, (o atendimento nesta unidade 

se encontra suspenso temporariamente, desde o dia 29/11/2017 para devidas reformas nas instalações 

internas do prédio) e outra no Setor Campinas. Eles oferecem refeições por apenas R$ 2,00 reais. De acordo 

com a OVG, o cardápio é elaborado com o Programa de Alimentação do Trabalhador, do Ministério do 

Trabalho e Emprego, e acompanhado por nutricionistas. É pertinente salientar que o cotidiano e a rotina de 

atividades desse grupo específico serão apreciados no próximo capítulo desta dissertação. 
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passeios públicos e instalações de cafés e comércios de especiarias voltados para um 

segmento de poder aquisitivo elevado.  

Outra expoente que criticou veementemente a vertente adotada pelos arquitetos e 

urbanistas com ideologia urbanística moldada no modernismo, em meados da década de 

1960, foi a jornalista e escritora americana Jane Jacobs. Na sua narrativa, após 

observações no bairro em que vivia, Greennwich Village e um distrito de Boston chamado 

North End, ela descreveu as inúmeras arbitrariedades cometidas pelos planejadores nos 

Estados Unidos, principalmente no que diz respeito a atender as necessidades do tráfego 

de automóveis e dos projetos de reurbanização modernos.  

A autora pondera que boa parte dos planejadores não soube projetar cidades 

funcionais e saudáveis, com ou sem automóveis, e ainda acrescenta: 

As necessidades dos automóveis são mais facilmente compreendidas e 
satisfeitas do que as complexas necessidades das cidades, e um número 

crescente de urbanistas e projetistas acabaram acreditando que, se 

conseguirem solucionar os problemas de trânsito, terão solucionado o 

maior problema das cidades. As cidades apresentam preocupações 
econômicas e sociais muito mais complicadas do que o trânsito de 

automóveis. Como saber que solução dar ao trânsito antes de saber 

como funciona a própria cidade e de que mais ela necessita nas ruas? É 
impossível. (JACOBS, 2014, p. 4) 

 

Os estudos urbanos de Jacobs (2014) são mundialmente reconhecidos e 

influenciaram uma geração preocupada com a qualidade de vida e em contemplar as 

cidades. Uma de suas teorias, “de olho nas ruas”, renovou o pensamento urbano e 

forneceu subsídios para pensar a cidade a partir do cotidiano de suas ruas. A autora aponta 

noções básicas para fomentar a vitalidade urbana e a segurança nas ruas, entre elas: o 

contato público, a diversidade de usos e a qualidade vibrante dos lugares, que ela 

denominou “balé nas calçadas”.  

Jacobs (2014, p. 56), ao ressaltar a importância de cultivar a vida pública nas ruas 

e calçadas, a partir de pequenos contatos públicos e de relacionamentos entre a 

vizinhança, desde que não extrapole “o limite entre o espaço público e privado”, esclarece 

que “a vida na rua, tanto quanto eu possa perceber, não nasce de um dom ou de um talento 

desconhecido deste ou daquele tipo de população. Só surge quando existem as 

oportunidades concretas, tangíveis, de que necessita”. 

Importa também destacar os argumentos favoráveis e contrários em relação à 

dinâmica da rua, apresentados por Lefebvre (2002). O autor esclarece que a rua não é 

apenas um lugar de passagem e circulação, mas um fragmento importante do espaço 

urbano em que é possível realizar a convivência e o encontro. Os encontros são 
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favorecidos com a existência de determinados estabelecimentos comerciais (cafés, 

teatros, salas diversas) proporcionando animação na vida urbana. Ele ainda complementa, 

“na rua, há um teatro espontâneo, torno-me espetáculo e espectador [...]. Nela, efetua-se 

o movimento, a mistura, sem os quais não há vida urbana” (LEFEBVRE, 2002, p. 29). 

Como os demais autores, Lefebvre (2002) também critica a invasão dos automóveis e a 

pressão da indústria em detrimento da demanda crescente por mais espaços em função do 

fluxo viário, reduzindo o que anteriormente era uma das principais funções realizadas nas 

ruas, a sociabilidade, as atividades cotidianas e o lazer.  

O autor considera que as modificações ocorridas no século XX, na sociedade 

moderna, foram provenientes do capitalismo contemporâneo. As transformações 

influenciaram cada vez mais a sociedade atual, enquadrada e modelada pelos interesses 

do capital. Logo, as ruas da cidade também viram as formas de uso serem modificadas 

para atender não aos cidadãos, mas “os consumidores atraídos pelo valor de troca; as ruas 

tornaram-se mundo da mercadoria”. E conclui que “a rua converteu-se em rede 

organizada pelo/para o consumo” (LEFEBVRE, 2002, p. 31). 

Diante do mundo moldado pelos interesses do capital, vejamos outro 

apontamento, que de certa forma resgata a dimensão da vida urbana nas ruas, numa outra 

via de análise. Segundo Magnani (1993, p. 2), “A rua que interessa e é identificada pelo 

olhar antropológico é recortada de vários pontos de vista, oferecidos pela multiplicidade 

de seus usuários, suas tarefas, suas referências culturais, seus horários de uso e formas de 

ocupação”.  

Magnani (1993, p. 4) reitera que por “detrás da aparente desordem e do caos 

urbano existem regularidades no espaço, nos comportamentos, nos estilos de vida que 

uma leitura antropológica pode revelar”. As proposições do autor sobre a essência das 

ruas, principalmente nas grandes cidades, se aproximam das formulações apresentadas 

por Carlos (1996) quanto à dimensão da escala e ao sentido das práticas cotidianas 

reveladas na espacialidade da rua. A autora reforça que, mesmo diante da ascensão do 

individualismo, emerge aqui e ali “novos ou velhos usos do espaço”. Tanto na leitura 

antropológica quanto na leitura geográfica, há um conjunto de procedimentos 

metodológicos que permitem identificar a dinâmica socioespacial na rua, por meio das 

ações dos sujeitos e dos seus comportamentos evidenciados na diversidade das práticas 

cotidianas. 

 

2.2 A rua como espaço público e expressão da vida urbana 
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A cidade, na condição de obra humana, é reflexo das transformações da 

humanidade ao longo da história. Mudanças que se expressam através da paisagem urbana 

foram moldadas por múltiplas práticas sociais, estruturas econômicas e políticas que 

propiciaram diferentes usos e funções no decorrer da expansão urbana, principalmente 

nas primeiras décadas do século XX.  

Nas grandes cidades brasileiras, os diversos sujeitos sociais realizam, em 

pequenos gestos, as cenas públicas heterogêneas do cotidiano, como: a criatividade, a 

cooperação e determinados mecanismos de agir e resistir em meio ao estrategismo 

regulado por agentes e planejadores urbanos. Essa realidade urbana é repleta de conflitos 

e de relações complexas que vão se moldando em cada momento da história e, no atual 

momento, observa-se aflorar atos de permanência e resistência das relações sociais e de 

atividades pequenas e significativas em determinados espaços públicos das cidades.  

A cidade é fruto de um produto histórico-social, do trabalho materializado por 

várias gerações, que, em cada fase expressaram nas formas, suas características, os 

anseios de uma época e as impressões produzidas pelo uso e pelas funções distintas 

(CARLOS, 1994). Tal fato evidencia a articulação entre espaço e sociedade como 

expressões e significados da vida humana. Olhar a cidade é ver a sociedade nos seus 

diversos movimentos.  

Um de nossos objetivos era investigar a cidade como arranjo socioespacial, 

caracterizada pelas inúmeras dinâmicas urbanas que ocorrem nos espaços de vivência das 

relações cotidianas, as quais se opõem à ideia de uma cidade puramente ordenada. Essas 

concepções são apoiadas por autores como Certeau (2001), Gomes (2012, 2013), Gehl 

(2015), Jacobs (2014), Santos (1996), dentre outros. 

Os estudos sobre a cidade e o urbano a partir da década de 1990, no âmbito 

geográfico, têm passado por novas discussões e abordagens para explicar os processos 

urbanos no mundo contemporâneo. Santos (1996), Carlos (2007) Corrêa (2003) e Gomes 

(2012), estudiosos da temática urbana, têm demonstrado a valorização dos aspectos 

humanos que envolvem a dimensão socioespacial, a vivência cotidiana e as múltiplas 

ações de “sujeitos comuns” e as redes de significados e inovações que se contrapõem à 

ordem reguladora e hegemônica do Estado e dos agentes institucionais.   

Outra contribuição na busca pelo entendimento do espaço urbano brasileiro e suas 

configurações encontra-se na obra de Corrêa (2003, p. 167). Para o autor, “o urbano deve 

ser analisado segundo diversas dimensões que se interpenetram e a dimensão cultural é 

uma delas”. O autor acrescenta que as relações entre a cultura e o urbano ampliam a 
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compreensão da sociedade em termos econômicos, sociais e políticos e tornam 

compreensíveis as “espacialidades e temporalidades expressas na cidade”. Afirma ainda 

que a relação entre a cultura e o urbano não era objeto de interesse dos geógrafos culturais 

e nem mesmo dos geógrafos urbanos, somente no início da década de 1970 que a 

dimensão cultural passou a ser valorizada e problematizada. O autor destaca que as 

transformações ocorridas no seio da sociedade a tornam mais “urbana e multicultural”, e 

requerem estudos e análises geográficas para interpretar a teia de significados 

reproduzidos na cidade.  

Nesta investigação, buscamos compreender a inter-relação entre os sujeitos 

sociais e a Avenida Goiás, frente às mutações do espaço público, considerando sua 

dimensão social e as múltiplas trajetórias dos sujeitos sociais no cotidiano, no âmbito da 

Geografia Urbana. Todavia, a pesquisa pautou-se pela interdisciplinaridade com as 

ciências que investigam o fenômeno urbano: a produção urbana, as formas de uso, os 

comportamentos desencadeados pelas práticas cotidianas nos espaços públicos; com a 

História, a Ciência Política, a Arquitetura e o Urbanismo e as Ciências Sociais, que 

também desenvolveram conceitos e procedimentos metodológicos.  

Quando buscamos a rua, espaço intraurbano da cidade, como um espaço público, 

deparamo-nos com um conceito complexo, repleto de discussões e divergências. Ao 

longo da história das cidades, a definição do conceito foi se alterando de acordo com as 

diferentes correntes de pensamento. Como é um conceito que permeia vários campos de 

conhecimento, seus estudos e suas acepções são distintos.   

Alguns estudiosos afirmam que em vários momentos da história a definição entre 

o limite dos espaços públicos e privados se perdeu. Outros afirmam que após a crescente 

demanda de espaços nas cidades, para atender o tráfego de automóveis, a função dos 

espaços públicos nos parques, nas praças e principalmente nas ruas, entrou em declínio. 

Criou-se um círculo vicioso de degradação do ambiente urbano e aumentou o número de 

atividades em ambientes privados.  

Quanto à generalização dos significados em torno do conceito de espaço público, 

Gomes (2002) aponta três incompreensões mais comuns que aparecem em trabalhos 

acadêmicos e textos científicos em relação às definições de espaço público. Primeiro, a 

oposição “entre público e privado”, ou seja, a primeira imprecisão é baseada em formas 

opostas, em que o espaço público é definido em oposição ao espaço privado. O autor 

aponta que o primeiro problema desse entendimento simplista é desconsiderar os outros 

estatutos possíveis do espaço (coletivo ou comum) e também não perceber a “combinação 
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e o reforço de um estatuto sobre o outro”, pois o impasse não trata de definição, mas sim 

de uma classificação (GOMES. 2002, p. 22-23). 

Quanto à segunda incompreensão em relação ao conceito, descrita pelo autor, esta 

considera público o local juridicamente estabelecido pela lei que o reconhece como tal, 

concepção que também apresenta suas incoerências, pois há casos em que a atividade 

pública se inscreve em espaços que não são rigorosa e juridicamente públicos, como, por 

exemplo, os “atuais shoppings, que são públicos, embora tenham um regime de 

propriedade privada” (GOMES, 2002, p. 22).  

Por fim, o terceiro equívoco que gera incompreensão no tocante a definição do 

que seja público, Gomes (2002, p. 23) alerta como sendo parte do “pretenso atributo do 

livre acesso, visto como elemento constitutivo do espaço público”. Nesse caso, como nos 

outros, esse atributo não é suficiente para definir se um espaço é público, pois são 

identificados diversos locais que não dispõem de acesso livre ou indiscriminado, como 

hospitais, zonas militares, escolas, etc. Além disso, esses espaços públicos sempre 

dispõem de legislações específicas sobre as condições de acesso.  

Mesmo que haja discordâncias e incompreensões envolvendo o conceito de 

espaço público, um fato é concreto, o espaço público permite conectar lugares e pessoas 

de todo tipo e procedência, em qualquer momento. Portanto, “o espaço público é 

intrinsecamente o mais democrático da cidade ao facilitar o intercâmbio mais heterogêneo 

em tempo, espaço, idade, gênero, nacionalidade”, como afirma Alomá (2013). 

Entender as dinâmicas e as características gerais que regem o espaço público, no 

momento atual, pode possibilitar a compreensão desse conceito. Cabe ressaltar que, 

ultimamente, estudiosos de diferentes campos do conhecimento têm retomado a discussão 

dos espaços públicos e da vida das pessoas na cidade. Na cidade de Goiânia, por exemplo, 

a gestão municipal 2001-2004 programou a construção de novos parques e a 

requalificação de praças e da própria Avenida Goiás, “numa concepção voltada para que 

a população se apropriasse deles e que estes espaços sejam efetivamente locais de 

descanso, lazer e convívio social”, como destacou Oliveira (2007).   

Esses projetos urbanos e as diversas ações conduzidas pelo poder público em 

Goiânia permitiram a retomada da vida pública e da sociabilidade nesses espaços 

públicos, como as praças29 e a Avenida Goiás, devolvendo-lhes o seu sentido social. No 

                                                             
29 O estudo desenvolvido por Oliveira (2007), tendo como objeto de análise três praças goianienses (Praça 

do Avião, da Criança e Vicente Sancho de Almeida), localizadas nos setores: Aeroporto, Vila Colemar 
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caso da Avenida Goiás, essas intervenções e medidas de requalificação mudaram os 

padrões de uso de forma significativa.  

Há uma tendência, pautada pelos estudiosos dos ambientes urbanos, 

especificamente arquitetos e urbanistas, que veio mudar paulatinamente a relação dos 

usos e a melhoria da qualidade de vida dos citadinos nos espaços públicos da cidade. 

Segundo Gehl (2015), a renovação de um único lugar e o implemento de novos 

mobiliários urbanos atraem a convivência das pessoas e desenvolvem um novo padrão de 

uso, “totalmente novo”.   

No caso específico da ciência geográfica, o espaço público suscita a discussão que 

abriga uma configuração física, práticas e dinâmicas sociais que nele se desenvolvem, 

tornando possível uma relação direta entre a dimensão física, seus usos e as vivências 

efetivas dos sujeitos sociais. Assim, no que diz respeito à apropriação e as trajetórias 

cotidianas nesse espaço, voltadas para o entendimento das práticas sociais, pretendemos 

pôr em discussão os usos de espaços públicos e contribuir para uma compreensão acerca 

da organização e da transformação desses espaços nas grandes cidades. 

Um dos principais referenciais teóricos de nossa investigação são as pesquisas de 

Gomes (2013), realizadas nos últimos anos sobre os espaços públicos em cidades 

brasileiras e de outros países. Nelas, destaca-se a preocupação em identificar e descrever 

as interações entre a dimensão física, as práticas sociais e os significados. Nossa temática, 

nossos objetivos e procedimentos em muito se aproximam das reflexões deste autor.  

Ressalta-se, ainda, que a categoria espaço público tem ganhado expressividade no 

campo geográfico brasileiro com novas discussões acerca da apropriação e das dinâmicas 

socioespaciais desenvolvidas pelos citadinos nos espaços públicos das cidades. Gomes 

(2002) e Serpa (2007) foram pioneiros em propor uma reflexão teórica e metodológica 

para se estudar o espaço público na cidade contemporânea, numa perspectiva geográfica. 

Apesar de apresentarem concepções e abordagens distintas, ambos têm procurado 

desenvolver uma análise dos espaços públicos de algumas cidades brasileiras e de países 

como França e Canadá, tendo como tema a análise dos fenômenos políticos, sociais e 

simbólicos.  

Gomes (2002) e Serpa (2007) têm desenvolvido estudos sobre essa temática e, 

atualmente, constituem-se importantes referências àqueles que investigam sobre espaço 

público urbano numa perspectiva que inclui as práticas socioespaciais e seus significados, 

                                                             
Natal e Silva e Crimeia Leste, procurou desvendar o ritmo da vida, o uso e o modo de apropriação dessas 

praças após os projetos de intervenção urbana na gestão ocorrida entre os anos 2001/2004.  
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mantendo uma relação estreita com outros campos disciplinares, tais como: a Arquitetura, 

o Urbanismo, a Economia, a Sociologia, a Antropologia e a História.  

Serpa (2007, p. 09) define o espaço público contemporâneo como “espaço da ação 

política ou, ao menos, da possibilidade política” e acrescenta que o espaço público traz 

em si uma representação subjetiva, cultural, que se relaciona com a análise pretendida 

entre os espaços públicos e a sociabilidade e o reflexo dessa relação na apropriação desses 

espaços. Serpa ainda argumenta que o espaço público também é um “espaço simbólico, 

da reprodução de diferentes ideias de cultura, de intersubjetividade, que relaciona sujeitos 

e percepções na produção e reprodução dos espaços banais e cotidianos”. 

Gomes (2002, p. 172) enfatiza que “o espaço público, numa perspectiva 

geográfica, deve considerar sua configuração física, o tipo de práticas e dinâmicas sociais 

que aí se desenvolvem”. Por esse ângulo, temos a possibilidade de compreender as 

inúmeras dinâmicas sociais e as situações vividas pelos citadinos em diferentes espaços 

públicos na cidade contemporânea, pois, como destaca Gomes, as formas urbanas 

influenciam as maneiras de ocupar e configurar o espaço.  

No texto A cultura pública e o espaço: desafios metodológicos, Gomes (2000) 

objetiva trabalhar os fenômenos urbanos, a partir de uma concepção teórica e 

metodológica que estabeleça relação entre a “dimensão física e as práticas sociais que se 

desenvolvem em certos lugares, numa teia de relações complexas que envolvem a forma 

da disposição dos objetos, das pessoas no espaço e orientam para as práticas sociais” 

(GOMES, 2000, p. 94-95). O autor assegura que diante da lógica dos arranjos espaciais e 

sobre os sentidos e valores produzidos por inúmeros sujeitos nesse espaço, surgem 

condições essenciais para efetivar as práticas sociais.  

Gomes (2012) se apoia no conceito de espaço geográfico concebido por Santos 

(2006) numa perspectiva histórico-dialética. Há coexistência de um sistema de ações dos 

sujeitos e dos objetos na produção do espaço, pautado por “um conjunto indissociável, 

solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá” (SANTOS, 

2002, p. 63). Assim, conforme a definição de Santos (2002) compreendemos que os 

espaços públicos são produzidos e apropriados pelos sujeitos no âmbito das relações que 

nele são estabelecidas, e estas relações resultam numa multiplicidade de sentidos e valores 

que lhes são associados.  

Ao nos referirmos à Avenida Goiás como um espaço público urbano permeado de 

significados, de conflitos sociais, de possibilidades que fomentam as relações efetivas e 
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os diálogos entre os sujeitos de diferentes classes sociais e de suas funcionalidades, tais 

circunstâncias se assemelham às definições de espaço público propostas por Gomes 

(2012, p. 28-29): 

[...] o espaço público pode ser a praça, a rua, um centro comercial, uma 

praia, etc. Na verdade, pouco importa a função de base; o fundamental 
é que seja um espaço, qualquer um, onde não haja obstáculos, senão 

normas gerais e lógicas para o acesso e a participação. A rua pode ser 

vista como a unidade fundamental e mínima desse homem público. Ela 
é multifuncional, há uma infinidade de possibilidades de apresentar e 

de justificar a presença nesse espaço [...]. A rua é também um sistema 

de signos e de linguagem, orientando os deslocamentos e os fluxos, 
sinalizando possibilidades, restringindo alguns usos e sugerindo outros, 

ou seja, é um universo de disposições espaciais de coisas e 

comportamentos [...]. 

 

As proposições apresentadas pelo autor em relação à organização espacial da rua 

como espaço público e das formas de uso apresentadas, se aproximam dos arranjos 

socioespaciais apresentados na Avenida Goiás. Como a Avenida se insere num contexto 

histórico, político, econômico e cultural da cidade, ela agrupa uma infinidade de atributos 

apresentados por Gomes (2012) como essenciais para conferi-la como espaço público, 

conforme a concepção de rua que definimos no tópico anterior.    

A diversidade socioespacial dos sujeitos que moram e frequentam e os atributos 

existentes na Avenida, tais como: os padrões de uso, o convívio e a acessibilidade, são 

fundamentais para potencializar este espaço como “capaz de criar as condições para uma 

coabitação e um encontro com a alteridade diferenciadora”, como define Gomes (2012, 

p. 28). 

Segundo Oliveira (2007, p. 184), quanto aos padrões de uso, “essa concepção se 

insere no âmbito das práticas espaciais e temporais”, que envolvem o costume de ir à 

praça ou à rua e de usufrui-la de diversas maneiras; a convivência considera a 

sociabilidade, a complexa rede de interação entre sujeitos conduzidos por várias 

motivações; e a acessibilidade, o direito de ir e vir30·. Esses atributos são condições 

necessárias, em um esforço mútuo entre o poder público e os cidadãos, para melhorar e 

promover a convivência e o uso temporário de determinados sujeitos da sociedade.   

A compreensão geográfica desses fenômenos urbanos, verificados por meio do 

espaço público e das práticas cotidianas, considera, como assinala Gomes (2001, p. 94), 

                                                             
30 A noção de acessibilidade aqui se aproxima da definição empregada ultimamente na Arquitetura e no 

Urbanismo, no que tange as possibilidades de infraestrutura e de serviços urbanos, tais como: transporte 

coletivo, vias urbanas de acesso, segurança, iluminação e a inclusão de toda população, não somente os 

deficientes, tendo em vista a eliminação dos obstáculos existentes ao acesso. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Inclus%C3%A3o_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Obst%C3%A1culo
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“um novo olhar sobre a dimensão espacial”. Sob este ângulo, a geografia estabelece um 

diálogo relevante no que tange às dimensões físicas e às práticas sociais que integram um 

mosaico o qual dá origem a novas interpretações recriadas pelas ações de diferentes 

sujeitos no cotidiano nesses espaços.  

A Geografia pode almejar esse papel, pois vem, cada vez de forma mais 

clara e enfática, demonstrando que, em sua concepção de espaço 
geográfico, há mais do que simplesmente uma ideia de extensão ou de 

suporte. A disposição física dos objetos interage com as práticas sociais. 

A maneira como essas formas físicas se organizam possui uma lógica, 

uma coerência que constitui a matéria fundamental da interpretação 
geográfica dos fenômenos. A isso chamamos de ordem espacial. [...]. O 

raciocínio geográfico é, por conseguinte, aquele construído pela 

interrogação sobre as razões que explicam a disposição das coisas no 
espaço e, em seguida, sobre as significações e consequências de tal 

ordem espacial. Daí deriva que o arranjo físico das coisas e fenômenos 

constitui um agente ativo na realização e na qualificação de ações 

sociais e que essa ordem espacial deve ser percebida como uma 
condição para a produção dessas ações. (GOMES, 2012, p. 20 e 21)  
 

Assim posto, faz-se necessário a compreensão das seguintes proposições: como a 

morfologia do espaço público da Avenida Goiás conduz e qualifica as trajetórias 

cotidianas dos diversos sujeitos sociais? Em que medida as práticas cotidianas nesse 

espaço público podem reconfigurar esse espaço num projeto de transformação da vida 

urbana e social?  

No contexto da cidade contemporânea, e a favor de ruas dinâmicas, há uma série 

de propostas e reflexões acerca do espaço público. É consenso entre os arquitetos-

urbanistas e estudiosos do espaço urbano que, a vitalidade urbana depende essencialmente 

de espaços públicos de qualidade, que fomentam a função do encontro, de convivências, 

de trocas, de circulação e têm o potencial de fomentar a economia local e valorizar todos 

os citadinos ali inseridos (EVERS, 2015).  

A rua, enquanto espaço público, fomenta o encontro entre as classes sociais, pode 

ser aproveitada de diversas maneiras e com diferentes sentidos de usos e ocupações. Há 

espaço para o encontro entre pares e anônimos, espaço de reivindicações, de mercado, de 

comércio formal e informal, de normatização da vida, mas também espaço da rebeldia, 

da resistência, da formação de guetos e de outras funções, como referência simbólica.  

Recentemente, o espaço público adquire um novo significado para a cidade e é 

entendido como “espaço de visibilidade pública”, como assinala Gomes (2013). Para o 

autor, a maneira como as pessoas se comportam em determinados espaços faz com que 

tudo neste local seja comunicado. E ainda acrescenta que esses espaços urbanos se 
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expressam como “instrumentos de sinalização de conteúdos da vida social urbana e de 

terrenos de comunicação social”.  

O autor considera duas características também importantes para o entendimento 

do espaço público na cidade moderna, “a exposição e a banalidade”, tendo como premissa 

que qualquer atividade realizada por determinados sujeitos gera publicidade, 

independentemente destes estarem reivindicando algo ou se estão ali apenas para quebrar 

o isolamento que o ritmo da vida moderna impõe, ou ainda, com a intenção de criar 

vínculos sociais.  

Procurando avançar na compreensão do que seja público, ao longo da história em 

relação à cultura ocidental, Sennett (2014) fornece elementos do que é público a partir do 

século XVIII. O autor ressalta que nessa época a palavra “público” adquiriu um 

significado moderno, uma vez que havia um grande número de burgueses concentrados 

nas cidades que não estavam preocupados em ocultar suas origens sociais, e, desta forma, 

seus contatos com a sociedade se ampliavam com grupos muitas vezes diversos. O 

significado de público amplia-se no sentido de não mais se restringir a “uma região da 

vida social localizada em separado do âmbito familiar e dos amigos íntimos, mas também 

que esse domínio público dos conhecidos e dos estranhos incluía uma diversidade 

relativamente grande de pessoas” (SENNETT, 2014, p. 34). Por conseguinte, o uso do 

termo “público”, no século XVIII, esteve relacionado às condições de comportamento 

urbano, associado ao crescimento das cidades e às primeiras modificações necessárias 

para adequar a cidade às carências que iam surgindo. 

As cidades cresciam e desenvolviam-se redes de sociabilidade 

independentes do controle real direto, aumentaram os locais onde 

estranhos podiam regularmente se encontrar. Foi a época da construção 
de enormes parques urbanos, das primeiras tentativas de se abrir ruas 

adequadas à finalidade precípua de passeio de pedestres, como uma 

forma de lazer. [...]. A difusão das comodidades urbanas ultrapassou o 
pequeno círculo da elite e alcançou um espectro muito mais abrangente 

da sociedade, de modo que até mesmo as classes laboriosas começaram 

a adotar alguns hábitos de sociabilidade, como passeios em parques, 

antes terreno exclusivo da elite, caminhando por seus jardins privativos 
ou promovendo uma noite no teatro. (SENNETT, 2014, p. 35) 

 

Esse equilíbrio da vida pública, apesar das exceções, desvios e outras 

modalidades, esteve presente na “geografia pública e privada do Iluminismo”, como 

analisa Sennett (2014). No começo do século XIX, a vida pública gradativamente começa 

a mostrar sinais de transformação que moldam o modo de vida na sociedade urbana nos 

próximos séculos. O autor faz um esboço das formas de sociabilidade, comunicação, 
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representação, dos papéis da vida pública e das relações das pessoas nas cidades de 

Londres e Paris, desde o século XVIII até o ano de 1974, a fim de compreender como se 

formaram as concepções “intimistas” contemporâneas. 

Para Sennett (2014, p. 14), “a visão intimista é impulsionada na proporção em que 

o domínio público é abandonado, por estar esvaziado”. Como tal, o autor critica arquitetos 

e urbanistas por seus projetos de organização do espaço urbano valorizarem o movimento 

em detrimento da permanência, do estar. O declínio da rua e das calçadas, como espaços 

públicos por excelência, e a importância dada à utilização da tecnologia e ao uso de 

transporte individual no planejamento, impuseram uma nova realidade em que “o espaço 

público se tornou derivação do movimento” (SENNETT, 2014, p. 30).  

O autor destaca que a nova característica do espaço público no mundo moderno 

está relacionada ao movimento. Segundo ele, o espaço público tornou-se sinônimo de 

passagem. A sociedade, nos dias atuais, vive num ritmo cada vez mais acelerado e, por 

isso, os espaços públicos deixaram de ser uma área de convivência, de encontro e 

permanência.  

À medida que a história da cidade foi se alterando, os comportamentos e certos 

códigos públicos foram surgindo como forma de fazer ver e ouvir. A partir da 

modernidade, as grandes aglomerações urbanas no século XIX, o espaço da rua urbana 

torna-se derivação do movimento produzido pelo automóvel particular e, assim, a rua 

perde o sentido de espaço público, ou seja, “a tecnologia da movimentação moderna 

substitui o fato de estar na rua por um desejo de eliminar as coerções da geografia” 

(SENNET, 2014, p. 31).  

Sennett (2014) atribui o esfacelamento dos espaços públicos aos processos 

históricos ligados ao industrialismo, à metropolização, que reduziram a possibilidade de 

sociabilidade e tornou todos os sujeitos em estranhos e isolados socialmente nos locais 

públicos. Isto é, conforme Sennett (2014, p. 31), “Um isolamento produzido diretamente 

pela nossa visibilidade para os outros”. Ele considera que as condições que levaram a esse 

declínio da vida pública estão ligadas à migração em massa do campo para a cidade, 

surgindo assim um estranhamento em relação à sociedade vigente, neste caso ele 

denominou de “estranhos”. Outra condição foi a ascensão da burguesia, que optou por 

uma vida social isolada e individualizada. O comércio foi outro fator imprescindível para 

compreender o isolamento e a perda da sociabilidade entre os indivíduos, com o estímulo 

incessante ao “fetiche” pelo consumo. 
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Uma vez que o espaço público perde o sentido próprio para os locais de encontro, 

cria-se um tipo específico de ritual e código, que o autor denominou de “isolamento”. 

Esse termo, de acordo com Sennett (2014), pode ser empregado em dois sentidos: os 

habitantes de uma grande cidade, ao considerarem os outros como estranhos, se refugiam 

na multidão através do anonimato, pois como “todos estão se vigiando mutuamente, 

diminui a sociabilidade e o silêncio é a única proteção”. Ou, em meio à visibilidade que 

determinados espaços públicos produzem, há um isolamento social mais brutal, como 

“aquele produzido diretamente pela nossa visibilidade para os outros” (SENNET, 2014, 

p. 32). 

Diferentemente da concepção apresentada por Sennet (2014) em relação ao 

isolamento e a diminuição da sociabilidade nos espaços públicos nas cidades modernas, 

Freire (2001) aponta que, apesar das mudanças ocorridas na cidade como produto da 

rapidez e da lógica capitalista em que a morfologia se transforma, há resíduos de uma 

dinâmica socioespacial em meio a um turbilhão de transformações, retratando aspectos 

que mantêm e interagem em determinados espaços da cidade. Pensando na nova relação 

espaço-tempo e na dimensão social e simbólica do espaço, é preciso conceber a cidade 

como 

[...] espaço de múltiplas dimensões e relações, tais como: as da 

sociabilidade, do apego à vida, as relações de amizade, as relações de 

vizinhança, o apego aos referenciais urbanos (pontos, nós, lugares), os 
quais marcam a vida de uma sociedade, etc. Dito de outro modo, não 

podemos deixar de fora do entendimento sobre a produção do espaço 

urbano, das cidades, a necessidade de sociabilidade do homem, da sua 
vida, a qual implica uma prática socioespacial (nesse lugar), prática essa 

que ainda ocorre no comércio tradicional do centro (histórico) desta 

cidade, o que de certo modo, às vezes, parece escapar a determinações 

da atual economia globalizada. (FREIRE, 2001, p. 454)  

 

Gomes (2002) também se contrapõe à ideia de decadência dos espaços públicos e 

do “isolamento social” apresentada por Sennett (2014). Referenciado nas ideias de 

Certeau (2001) e Hannah Arendt (1998), o autor ressalta que a regulamentação, suporte 

desse espaço, é vista como fator paralisante e, por esta razão, “muitas atitudes que 

transgridam as normas do espaço público são consideradas indícios de uma saudável 

novidade, se não mesmo sintoma de uma possível revolução que desestabilizaria a ordem, 

a disciplina” (GOMES, 2002, p. 36). Assim, as práticas cotidianas e a publicidade criam 

novas possibilidades de transformação da vida social. 

Gomes (2002) reitera que, para ocorrer a visibilidade e o reconhecimento dessas 

novas práticas, faz-se necessário a existência do espaço público regulado, para que surja 
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a comunicação das manifestações da vida social produzida pelos citadinos e estas sejam 

reconhecidas como legítimas. Assim, o autor afirma que os espaços públicos nas grandes 

cidades são espaços privilegiados de exposição da diversidade socioespacial da 

população.  

[...] nesses lugares privilegiados, organiza-se uma espécie de cena 

pública. De fato, os comportamentos, o tipo de vestimenta, as maneiras 
de falar e de se apresentar (em grupo, sozinho, em família, etc.), os 

itinerários percorridos, enfim tudo aquilo que contiver significação nas 

trocas comunicacionais são elementos que constituem o discurso nessa 

cena pública. Nesses locais, compõem-se imagens, conferem-se valores 
aos elementos físicos, orientam práticas, qualificam-se os 

comportamentos e são gerados reações e conflitos. Nesse sentido, tais 

lugares participam do diálogo social denso, dinâmico e de resultados 
inesperados. (GOMES, 2002, p. 26)  

 

Em suma, o espaço público requer uma materialidade que envolva um mosaico de 

rituais individuais e coletivos que tenham como característica comum a publicidade, 

como destaca Arrais (2017). De fato, a forma de ser de cada pessoa na rua ou em outros 

espaços públicos tem uma ligação fundamental com a maneira como o espaço está 

constituído, ou seja, tudo o que se faz neste espaço é comunicado.   

Os espaços públicos por comportarem, em tese, a vida pública, são repletos de 

significados, que também são fundamentais para a sua constituição, tal como a 

materialidade e os comportamentos. As cidades possuem determinados espaços públicos 

que são mais valorizados e por isso atraem mais pessoas e são responsáveis por grande 

parte da produção de significados. Nesse sentido, a Avenida Goiás participa da criação e 

da expressão de vida de inúmeros sujeitos sociais que podem colaborar para a constituição 

do sentimento de pertencimento e de valorização urbana nesse espaço. 

Esse enfoque urbano nos leva a destacar a importância do espaço público no 

arranjo da cidade como elemento para a prática da gestão urbana democrática e 

participativa, que favorece o exercício da cidadania. A preocupação com esses espaços 

demanda assim uma gestão que tem como meta a melhoria da qualidade de vida de seus 

habitantes.  

A cidade é um universo onde ocorrem as trocas cotidianas entre os diferentes e 

nos mais variados espaços públicos. Sendo assim, as práticas cotidianas estão 

estreitamente relacionadas ao uso dos espaços públicos. Observa-se nesses espaços uma 

rede de interação social que favorece o encontro e a comunicação e, como afirma Gomes 

(2012, p. 26), “produzindo uma espécie de resumo da diversidade socioespacial da 

população”.  
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2.3 A rua e o cotidiano de seus sujeitos. 

O verbete cotidiano pode ser entendido como o “conjunto de ações praticadas 

todos os dias e que constituem uma rotina”, ou descrito conforme outras acepções: o que 

acontece todos os dias, é muito comum, é muito banal31. Entre o que é comum e rotina, 

no significado da palavra existe algo muito mais revelador e extraordinário no estudo do 

cotidiano na cidade, que escapa da rotina normatizada e assume múltiplas dimensões na 

cidade moderna: a liberdade, a criatividade, as estratégias de sobrevivência de inúmeros 

migrantes que vieram para as grandes cidades, como Goiânia, atraídos pela possibilidade 

de melhores condições de vida, diante do crescimento urbano e do desenvolvimento 

econômico que a capital goiana oferece.     

Apresentemos, inicialmente, os eventos simultâneos expostos regularmente nas 

multiplicidades de cenas da vida cotidiana que compõem o enredo urbano da Avenida 

Goiás. Iniciemos com uma cena pública, diante de tantas que são captadas pela 

observação in loco neste espaço. Em busca da sobrevivência humana, pequenas 

atividades diárias são realizadas pelos sujeitos sociais na Avenida, nos cruzamentos com 

outras vias públicas, como: os engraxates, os vendedores de ouro, os ambulantes e os 

artistas. 

Nesse universo de muitos ritmos e muitos fluxos na Avenida, temos também as 

cenas produzidas por outros sujeitos, pelo prazer do encontro ou pela banalidade da vida 

social. Nos canteiros centrais, sob as árvores e as pérgulas, há uma concentração de 

pessoas, em sua maioria homens, sentadas nos bancos, envolvidas em conversas animadas 

ou simplesmente observando o movimento de pessoas, ônibus, automóveis.  

Portanto, em meio à atmosfera densa do centro de Goiânia, percebemos na 

Avenida uma infinidade de arranjos socioespaciais capazes de reunir uma série de práticas 

cotidianas e formas de uso por parte dos sujeitos que frequentam e a usam diariamente. 

Nesse sentido, esse espaço revela a vida urbana e o cotidiano dos sujeitos, que, por razões 

diversas, exprimem os desejos, os anseios e os conflitos da vida pública. As ruas e 

avenidas da cidade se configuram como bem coletivo, de uso comum, de livre acesso e 

promovem a interação social entre os sujeitos. Logo, o cotidiano urbano na cidade revela 

as mudanças, suas implicações no tempo e no espaço e os anseios de seus praticantes. 

                                                             
31 Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/quotidiano>. Acesso em: 7 jun. 2017. 
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Certamente, essas dinâmicas socioespaciais dão indícios de uma diversidade 

urbana em evidência, percebida de acordo com as experiências e as relações estabelecidas 

entre os sujeitos e o espaço público. Nesse sentido, as práticas sociais, além de 

congregarem vínculos sociais, possibilitam a manutenção de modos de vida pouco 

valorizados no cotidiano por sujeitos sociais que foram/são marginalizados no processo 

de transformação socioespacial das cidades. Sendo assim, o espaço público e as trajetórias 

cotidianas são o ponto de partida para essa nova realidade, na qual há uma “relação 

indissociável das formas com as práticas sociais” (GOMES,2002, p. 172). 

A expansão dos estudos sobre o cotidiano na cidade tem tido uma abordagem 

recorrente nas pesquisas em Ciências Humanas, nas Ciências Sociais e na Arquitetura, 

evidenciando-se o interesse crescente dos pesquisadores em “distinguir as operações 

microbianas que proliferam nos seios das estruturas tecnocráticas e alteram o seu 

funcionamento por uma multiplicidade tática articulada sobre os detalhes do cotidiano” 

(CERTEAU, 2001, p. 41). 

Certeau (2001) procurou demonstrar a importância das ações do “homem 

ordinário”32 no dia a dia da cidade, deixando claro um compromisso de narrar “práticas 

comuns”, as operações astuciosas e clandestinas. Certeau (2001, p. 38) mostra que o 

“homem ordinário inventa o cotidiano com mil maneiras de caça não autorizada”. Essas 

invenções são possíveis graças ao que ele chama de “maneiras de fazer”, “astúcias sutis”, 

“táticas de resistência” que subvertem “os mecanismos da disciplina”, ou seja, os códigos 

preestabelecidos pela racionalidade técnica da produção dominante no espaço urbano. 

Essas práticas constituem uma atualização desse espaço e de seu uso ao jeito de cada um. 

A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, 

barulhenta e espetacular, corresponde outra produção, qualificada de 

consumo: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se 

insinua ubiquamente silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar 
com produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos 

impostos por uma ordem econômica dominante. (CERTEAU, 2001, p. 

39) 
 

Certeau (2001) investigando as experiências comuns de grupos e indivíduos, por 

meio de suas criatividades, suas táticas e da bricolagem, como meio de se contrapor à 

racionalidade técnica regulada pelos gestores públicos e planejadores urbanos, busca 

extrapolar a interpretação do cotidiano visto apenas como regularidades sociais 

                                                             
32 “O homem ordinário” retratado por Certeau (2001) se refere às ações dos sujeitos comuns nas grandes e 

médias cidades.  
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previsíveis. Sendo assim, o autor ampliou o entendimento das práticas cotidianas em meio 

às rupturas que são construídas no seio da sociedade. 

A invenção do cotidiano, para Certeau (2001, p. 183), é vista de maneira banal e 

habitual. Embora sempre em situações diversas, os sujeitos que se veem dentro de um 

espaço urbano controlado por um “campo de operação programada”, na prática, usam e 

se apropriam desse espaço e o transformam em outra circunstância, conferindo outro 

significado espacial diante do que está institucionalizado. O ato de caminhar pela cidade 

foge às regras por meio “das errâncias, multiplicadas e reunidas pela cidade, que fazem 

dela uma imensa experiência social que se entrelaçam, criando um tecido urbano” 

(CERTEAU, 2001, p. 183). Enfim, transformam o espaço urbano não apenas em nome, 

mas numa cidade apta para os diferentes sujeitos coabitarem.  

Nesse sentido, compreender as trajetórias cotidianas, que possibilitam revelar 

“outro espaço urbano” que envolva as “táticas e trajetórias” dos sujeitos sociais, é 

imprescindível para revelar as vivências urbanas como possibilidade de reconstrução do 

espaço urbano, principalmente numa época em que provavelmente todos os citadinos 

clamam por “direitos de viver a cidade”.  

Para se compreender a dinâmica social produzida e reproduzida no espaço 

público, na vivência cotidiana da cidade, é fundamental refletir sobre as formulações de 

Certeau (2001), Lefebvre (1991) e Matos (2002), que pesquisaram a temática do cotidiano 

nos espaços urbanos. Apesar das diferentes propostas acerca do conceito de cotidiano, 

suas análises e abordagens são referências importantes para a investigação que aqui se 

propõe, no intuito de explorar as múltiplas estratégias e resistências criadas e recriadas 

no cotidiano pelos diversos sujeitos sociais na Avenida Goiás.  

Compreende-se que a dinâmica social produzida e reproduzida no espaço público 

da cidade requer uma noção de temporalidade que considere a relação entre o cotidiano e 

o urbano, na dimensão da paisagem. A compreensão do cotidiano no espaço urbano 

aponta para a necessidade de compreender a cidade numa dimensão socioespacial mais 

ampla, que não se limite à sua morfologia e às atividades econômicas. Nesse sentido, 

Matos (2001) aponta ou indica elementos capazes de elucidar a relação dos sujeitos com 

a cidade, tanto na esfera pública como na esfera privada, em seu livro Cotidiano e cultura: 

história, cidade e trabalho, que tem como temática central o processo migratório na 

cidade de São Paulo, no período entre 1890-1930, a influência de imigrantes no cotidiano 

urbano e as múltiplas estratégias de trabalho e de sobrevivência criadas e recriadas por 

eles.  



85 
 

A autora ressalta que a historiografia recentemente tem se direcionado para a 

descoberta de temas que favoreçam a revelação de “agentes, experiências e 

temporalidades, que foram esquecidos anteriormente” (MATOS, 2002, p. 33). Segundo 

ela, as aceleradas mudanças que ocorreram no mundo contemporâneo demandam 

compreender as contradições do tempo marcadas tanto pelas transformações, quanto pelo 

tempo das permanências, dos conflitos e tensões. Dessa maneira, ao examinar a 

constituição da cidade e as tensões urbanas que emergem de forma fragmentada pelos 

seus inúmeros habitantes, procura-se  

recuperar outras versões do passado, a produção historiográfica do 

cotidiano procurou focalizar inicialmente a experiência de sujeitos 
históricos de diferentes etnias, classes e gêneros; setores populares, 

grupos étnicos marginais, camponeses, operários. [...]. Na recuperação 

desses setores excluídos, num primeiro momento foi explorada de 

forma intensa a ótica do cotidiano do trabalho (tanto o fabril como o de 
setores informais, tanto a organização dentro da fábrica como a vida 

fora dos muros da fábrica). [...]. Assim, os estudos urbanos reconhecem 

a pesquisa empírica como elemento indispensável para detectar a 
constituição das cidades e suas tensões, analisando as transformações 

por que passaram e como se constituíram. Novos corpos documentais 

vêm sendo valorizados e através dos olhos dos seus contemporâneos 

ajudam a desvendar as cidades que não existem mais. (MATOS, 2002, 
p. 25; 36) 
 

Nessa vertente, no intuito de compreender as questões do cotidiano na cidade, 

Matos (2002) apoiou-se nas experiências do trabalho e nas formas de sobrevivência de 

inúmeros imigrantes europeus, que, atraídos pelo desenvolvimento urbano na cidade de 

São Paulo e movidos por um “sonho americano”, lidaram com condições adversas e com 

os infortúnios que iam surgindo na “nova pátria”. A autora também ressalta a importância 

da figura feminina e imigrante naquele contexto: 

As mulheres imigrantes tiveram um papel de destaque como 

trabalhadoras e como mantenedoras das tradições e conhecimentos de 

transmissão oral. Nas práticas cotidianas, as mulheres imigrantes 
mantinham certas estratégias na procura de adaptação às novas 

condições. [...]. Assim, cabia a elas definir, destacar, singularizar e 

recriar num novo espaço as tradições e a partir de uma nova experiência 

cotidiana de convivência e trabalho. (MATOS, 2002, p. 48-49)  

 

Matos (2002) preocupou-se em desvelar as tramas ocultas da vida, em decifrar as 

ambiguidades, as dualidades e a pluralidade de possíveis experiências. Para a autora, os 

estudos do cotidiano requerem alguns procedimentos metodológicos, principalmente no 

que se refere às fontes, como várias documentações, que vão desde a legislação 

repressiva, fontes policiais, canções, literatura, crônicas, materiais iconográficos e 

entrevistas orais, dentre outras. Mas, a autora adverte que, ao direcionar para o estudo do 
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cotidiano, há muitos obstáculos e incertezas impostos ao pesquisador, pois a “temática é 

extremamente abrangente e impõe dificuldades para definições precisas” (MATOS, 2002, 

p. 32). 

Contamos também com o auxílio de outro autor, Henry Lefebvre, filósofo e 

sociólogo francês que influenciou muitas gerações, no Brasil, em relação aos temas sobre 

a cidade e o urbano, a vida cotidiana, da modernidade e do Estado. As teorias lefebvrianas 

de concepção marxista foram referenciadas por muitos geógrafos, urbanistas, sociólogos 

e historiadores.  

Lefebvre (1991) aborda o cotidiano na modernidade fundamentado nos conceitos 

de produção e consumo, entre cultura e ideologia. Para Lefebvre (1991, p. 20), “o 

cotidiano se projeta num campo e numa renovação simultânea, num momento composto 

de ocasiões (necessidades, trabalho, diversão, produtos e obras – passividade e 

criatividade – meios e finalidades)”, mediante uma relação dialética que visa à realização 

do possível, ou seja, a totalidade a ser apreendida.      

Lefebvre (1991) critica a massificação imposta pela sociedade de consumo em 

que hábitos rotineiros são delineados na vida cotidiana gerando uma “espécie de 

terrorismo” e certas formas de opressão na vida humana. O autor ainda complementa que 

há uma relação entre a filosofia e o cotidiano com o propósito de contemplar e investigar 

a “vida cotidiana oculta, misteriosa e o admirável que escapam aos sistemas elaborados” 

(LEFEBVRE, 1991, p. 23).  

Ainda no que diz respeito às ações cotidianas dos sujeitos urbanos, recorremos às 

referências de Certeau (2001) no exercício de desvendar as práticas culturais 

contemporâneas, não mais do ângulo elitista da razão técnica e produtivista, mas pelo 

lado mais fraco da produção cultural: o da recepção anônima, da cultura ordinária, da 

criatividade das pessoas comuns.  

Na expressão de Certeau (2001), as cidades reúnem inúmeras histórias, 

fragmentadas em variadas trajetórias “sem autor, nem espectador”, e os aparelhos que 

produzem um “espaço disciplinar” verificam as práticas fluírem e se enveredarem por 

outros caminhos, como “as práticas microbianas, singulares e plurais, combinadas 

segundo táticas ilegíveis mas estáveis a tal ponto que constituem regulações cotidianas, 

criativas, ocultas graças aos dispositivos e aos discursos” (CERTEAU, 2001, p. 175).  

O autor destaca que, diante da contradição entre o modo de gestão “disciplinar” e 

o modo individual de se apropriar e reapropriar do espaço urbano, uma questão é 

fundamental: a relação entre as práticas no espaço tendo como condições determinantes 
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a vida social nas cidades. Nesse sentido, o conceito de cotidiano é imprescindível para 

propor uma reflexão acerca das experiências e dos comportamentos realizados pelos 

inúmeros sujeitos sociais que se apropriam do espaço público com múltiplos interesses 

na intenção de participar da vida pública naquele local. Os sujeitos sociais, diante do 

processo de produção e reprodução do espaço urbano têm demonstrado riquíssimo 

arsenal, conforme as acepções elaboradas por Certeau (2001) “as táticas e as estratégias”.  

Os sujeitos urbanos que compõem a trajetória cotidiana na Avenida Goiás 

apresentam semelhanças nas formas de inter-relação com esse espaço urbano, conforme 

as práticas cotidianas concebidas por Certeau (2001). A Sra. Raimunda, moradora da 

região central há mais de 40 anos e da Avenida há aproximadamente uns 10 anos, nos 

conta a importância desse espaço para distrair, encontrar as vizinhas do prédio e pessoas 

da mesma faixa etária.    

Aqui eu encontro as pessoas mais de idade, converso com pessoas 

conhecidas daqui do prédio. É assim, sou vizinha, mas quase não vou à 
casa dos outros. Então, é aqui que a gente reúne pra conversar com os 

amigos, contar as conversas...[barulho]. Às vezes, quando chega lá em 

casa às vezes só fica vendo televisão! Não tem outra coisa pra gente 

fazer, ficar em casa só vendo televisão. É melhor vir pra cá que aí vai 
batendo um papo, distraindo, é melhor33. 

 

 Percebe-se que as “pessoas comuns”, nas palavras de Certeau (2001), como é o 

caso da Sra. Raimunda, nos seus dias de folga, juntamente com suas vizinhas e outras 

conhecidas ocupam o espaço da Avenida para fins de lazer, descanso e de encontro. Esse 

hábito de sentar nos bancos em frente ao prédio ou das residências é rotina cotidiana cada 

vez mais rara nos dias atuais, porém percebemos que as pessoas de idade mais avançada 

ainda o fazem em momentos diferentes do dia e da semana (pela manhã, ao fim da tarde, 

aos finais de semana e feriados).  

Uma narrativa que se repete entre os sujeitos regulares na Avenida é arte de 

contrapor as dificuldades físicas e a solidão imposta pelo comportamento da vida 

moderna. Alguns dos sujeitos moram em outros bairros, mas se direcionam para a 

Avenida, na maioria das vezes, pela manhã. Verificamos que eles criam uma trajetória 

que inclui a escolha de determinado trecho do espaço da Avenida, os movimentos que 

gostam de observar e a variável do tempo (o tempo de permanência e os horários que 

costumam frequentar a Avenida). 

                                                             
33 Entrevista concedida à autora, por Raimunda Santana Freire, em 10 de março, 2018 (Anexo 10). 
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Sr. Mauro e Sr. Adonel, aposentados, que cotidianamente tecem suas relações 

sociais além do espaço de suas residências, criam e recriam na Avenida “estilos ou 

maneiras de fazer” que se distinguem das operações reguladas nos espaços urbanos, como 

assinala Certeau (2001, p. 92). 

Desde que eu aposentei, eu venho mais aqui. De primeiro, eu 

trabalhava. 
Então, a gente fica aqui vendo o movimento, as pessoas subindo e 

descendo. Às vezes a gente conversa com um ou com outro. Às vezes a 

gente fica analisando as pessoas que tem problema, vem e sentam e 

conversa, tem problema físico. Problema de qualquer coisa, mas passa 
e tá feliz e a gente reclama da vida da gente. Uma vida saudável, bem 

melhor do que a deles. Fica reclamando34. 

 
[...] Não, eu venho só na parte de cedo. Eu venho aqui para a Avenida 

Goiás [...] Encontro muito amigo aqui. Até agora no momento, as 

pessoas da minha idade até estão poucas, mas ainda tem alguns ainda. 

E outras pessoas mais novas também. Tem o novo que ainda perde 
tempo com o idoso né. Que gosta de perguntar do passado, o que está 

mudando aqui na cidade. 

 

Os sujeitos ressaltam o bem-estar e a qualidade de vida que o espaço da Avenida 

proporciona a eles. Nos espaços fragmentados da grande cidade, a Avenida agrega os 

sujeitos comuns e dinamiza a arte da convivência entre os diferentes.  

A apropriação “tática”, outra expressão adotada por Certeau (2014, p. 100), 

definida como “a arte do fraco”, é outro comportamento descrito pelo autor. Segundo ele, 

fundamentado nas experiências de pequenos grupos fragmentados na organização 

espacial do urbano, diante de uma necessidade, esses grupos são capazes de serem ágeis 

e criativos. Dessa forma, as trajetórias cotidianas observadas e identificadas na Avenida 

Goiás se assemelham aos pequenos gestos e comportamentos que resistem à dinâmica do 

“caos urbano”, da cultura individualista, do aumento da violência, dos tempos “rápidos” 

que permeiam as relações nas grandes cidades e impedem os sujeitos de participarem da 

dinâmica socioespacial no espaço urbano. De outro modo, evidenciam-se as experiências 

cotidianas desse processo urbano por meio das possibilidades de troca, de afetos, vínculos 

e sociabilidades diversas representadas por um grande número de sujeitos, os idosos. 

Dimenstein e Scocuglia (2017) afirmam que a produção dos espaços da cidade 

contemporânea, por várias vezes, não contempla o direito do idoso. Quando esse direito 

é negado, essa população se reinventa, como podemos conferir no depoimento de um 

morador de um bairro próximo ao Setor Central.  

                                                             
34 Entrevista concedida à autora, por Mauro Chaves, em 10 de março, 2018 (Anexo 12). 
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Não, não. Isso aí não oferece. Não tem na Goiânia nessa parte nada pra 

idoso. Eu, por exemplo, ir ao [Parque] Multirama, eu não vou né, o quê 

que eu vou fazer no Multirama? No Horto é bom, mas também já é um 
pouco difícil. Até eu gostava, antigamente eu ia muito ao zoológico né. 

Hoje já não vou mais. Por causa justamente do modo hoje da violência, 

que geralmente o idoso, ele é um pouco, não tem dinheiro, mas sempre 
é visado né. Tem esse lado35. 

 

Infelizmente, a cidade não oferece ambientes adequados para que os idosos 

possam usufruir o lazer, de encontrar os amigos e ainda, muitas vezes, estes são alvos 

fáceis e vulneráveis aos golpes e às artimanhas de criminosos.  

Porém, Sr. Adonel ressalta que foi “sortudo” e em nenhum momento de sua vida 

foi vítima de qualquer ato criminoso. “Essa parte da violência, até agora eu tenho muita 

sorte. Eu nunca tive problema com violência em nada”36. Ao falar da sua rotina constante 

na Avenida, enfatiza, rindo de uma expressão criada por ele para definir o vínculo afetivo 

com os objetos urbanos presentes no espaço da Avenida Goiás, “Eu sou banqueiro. Uai, 

cê tem banco? Eu digo não, o dono do banco não é banqueiro? Então, eu vou pra Avenida 

Goiás. Eu sou banqueiro assim, porque eu sento no banco”37. 

Durante as visitas de campo, em especial nos primeiros contatos, foi possível 

perceber a forte relação existente entre os idosos e a Avenida Goiás. Eles explicavam que 

gostam de ir para o canteiro central da Avenida, sentar, às vezes sozinhos ou com os 

amigos que encontram, para relembrar o passado e distrair. Outro ponto abordado por 

eles foi a questão da segurança, todos se sentem seguros no local, enquanto para outro 

grupo de jovens, acima de 20 anos, o que mais desagrada é a insegurança. Todos relataram 

que foram abordados por algum marginal.  

Na ciência geográfica, o interesse pela vida cotidiana pode ser conferido nas obras 

de Santos (2002) e Carlos (2007), sendo que esta analisa a prática cotidiana no espaço 

metropolitano de São Paulo, com base nos aportes teóricos de Lefebvre. A autora define 

o cotidiano como categoria de análise, que revela o processo de constituição da vida na 

trama dos lugares, enquanto condição dos processos de reprodução da sociedade atual. 

Santos (2006, p. 315) considera o cotidiano como categoria integrada ao mundo vivido, 

leva em conta as variáveis “objetos, as ações, a técnica e o tempo” e a quinta dimensão o 

“espaço banal”.  

                                                             
35 Entrevista concedida à autora, por Adonel Francisco, em 07 de março de 2018 (Anexo 9). 
36 Idem. 
37 Entrevista concedida à autora, por Adonel Francisco, em 07 de março de 2018 (Anexo 9). 
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Santos (1996), por sua vez, revela que nesses espaços a vida se contradiz, se 

rebela, na luta pela sobrevivência, por isso que “o cotidiano é o lugar da descoberta, em 

que o homem se recusa a reproduzir como certos os comportamentos impostos pela 

sociedade de massa” (SANTOS, p. 53, 1996). 

O autor aponta que diante da lógica globalizada e arquitetada pelos atores 

hegemônicos existe outra possibilidade para a humanidade, em que a aglomeração de 

vários sujeitos de diferentes culturas nas grandes cidades pode garantir a construção de 

um novo espaço e uma nova realidade mais humana e solidária. 

O próprio mundo se instala nos lugares, sobretudo nas grandes cidades, 

pela presença maciça de uma humanidade misturada, vinda de todos os 
quadrantes e trazendo consigo interpretações variadas e múltiplas, que 

ao mesmo tempo se chocam e colaboram na produção renovada do 

entendimento e da crítica da existência. Assim, o cotidiano de cada um 

se enriquece, pela experiência própria e pela do vizinho, tanto pelas 
realizações atuais como pelas perspectivas de futuro. As dialéticas da 

vida nos lugares, agora mais enriquecidas, são paralelamente o caldo de 

cultura necessário à proposição e ao exercício de uma nova política. 
(SANTOS, 2000, p. 172-73) 

 

Percebe-se que, em relação às lógicas hegemônicas, “os fracos”, ou seja, os 

sujeitos comuns, muitos proveniente da migração, transformam esses espaços em locais 

de resistência e de permanência. Nesse caso, o espaço público da Avenida Goiás assume 

como um local rico de acontecimentos, de criatividades, de relações complexas e 

conflituosas, mas com possibilidades que se ampliam e se manifestam de diversas 

maneiras.  

Enfim, as singularidades produzidas no cotidiano pelos sujeitos comuns na 

Avenida Goiás conferem a ela um contraste frente a outros tempos e outras vivências, um 

tempo de permanência, de descoberta, de histórias, de sujeitos que são excluídos e 

ignorados no processo de constituição do espaço urbano e também das contradições 

urbanas existentes na esfera do espaço público, como afirma Matos (2002). 

 

2.4 Os sujeitos e os “cenários” na Avenida, como instrumento de interpretação dos 

arranjos socioespaciais 

Um importante conceito para pensar a relação do ser humano com o espaço 

público é o conceito de “sujeito”, elaborado por Sader (1988), numa abordagem 

sociológica, ao ter se dedicado aos estudos sobre os movimentos sociais e populares dos 

trabalhadores da região de São Paulo, no período entre 1970 e 1980. Sader (1988, p. 50) 

buscou elucidar a criação de um novo “sujeito social e histórico” por meio de algumas 
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características, tais como: “autonomia” e “identidade” e as experiências que 

possibilitaram os “projetos coletivos de mudança social”. Tais características são 

essenciais para compreender o surgimento e a existência desse novo “sujeito”. 

A noção de sujeito coletivo é no sentido de uma coletividade, onde se 

elabora uma identidade e se organizam práticas através das quais seus 
membros pretendem defender seus interesses e expressar suas vontades, 

constituindo-se nessas lutas. [...]. E, sobretudo, a racionalidade da 

situação não se encontra na consciência de um ator privilegiado, mas 
sim de uma pluralidade de sujeitos, cujas identidades são resultado de 

suas interações em processos de reconhecimentos recíprocos e cujas 

composições são mutáveis e intercambiáveis e, também, resultado do 
encontro de várias estratégias. (SADER, 1988, p. 55) 

 

Deve-se entender que a formulação do conceito de sujeito coletivo, formulada por 

Sader (1988) nas décadas de 1970 e 1980, retrata um período representativo de inúmeros 

movimentos sociais no Brasil, quando vários movimentos populares, influenciados por 

uma ala mais progressista da Igreja Católica, emergiram no cenário nacional, 

principalmente na Região Sudeste. Sem dúvida, “os projetos coletivos” de luta social, 

com ideias renovadoras e pautadas na autonomia, na identidade e na experiência, 

confrontaram o poder da classe política e empresarial. Esses movimentos geraram 

contribuições significativas para o cenário político e a sociedade brasileira.  

No entendimento do autor, a formação desse sujeito coletivo se dá por meio de 

“um conjunto de necessidades, anseios, medos, motivações, suscitadas pela trama das 

relações sociais nas quais ele se constitui” (SADER, 1988, p. 58). O processo de 

consciência desse sujeito não parte somente de sua vivência individual, mas das 

experiências coletivas que ocorrem no trabalho, nos locais de moradia e de outras 

necessidades de sobrevivência. Ressalta-se que esse sujeito não está plenamente seguro 

de suas ações e convicções, mas diante dos problemas sociais e dos resultados dos 

processos, vão surgindo a tomada de consciência e a “autonomia”. 

No entanto, a proposta de nossa investigação não é discutir a formação do sujeito 

social, mas sim como determinados segmentos da população criam suas “táticas” de 

sobrevivência, de convívio social diante das práticas cotidianas, inerentes aos usos 

planejados nas cidades. As questões que nos propusemos a responder constituem a 

problemática dessa investigação, a saber: Quem são estes sujeitos? Como eles usam este 

espaço? Qual o significado da Avenida, como é o espaço público para eles? Com que 

frequência os sujeitos se deslocam e permanecem na avenida? Que comportamentos são 

evidenciados? 

O percurso metodológico desta pesquisa lança mão da pesquisa qualitativa, haja 
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vista a necessidade de ampliar o propósito das pesquisas tradicionais. Andrade e Schmidt 

(2015) assim caracterizam a pesquisa qualitativa:  

Na pesquisa qualitativa existe uma relação dinâmica entre o mundo real 
e os sujeitos de uma realidade, isto é, há um vínculo indissociável entre 

o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, não traduzido em 

números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados 
são básicas no processo. Portanto, utiliza-se a descrição para interpretar 

o significado dos acontecimentos. (ANDRADE E SCHMIDT, 2015, p. 

12) 

 

O principal interesse do pesquisador qualitativo é entender os diferentes ambientes 

sociais e, no caso desta pesquisa de dissertação, o objetivo principal é caracterizar os 

diferentes sujeitos sociais, mediante suas práticas cotidianas combinadas com o espaço 

público da Avenida Goiás. Como afirmam Bauer e Gaskel (2002, p. 56), “o espaço social 

é desdobrado em duas dimensões: estratos ou funções e representações”. Na dimensão 

que abrange os estratos sociais, os autores destacam as funções e categorias que são 

conhecidas no campo da pesquisa, são elas: sexo, idade, atividade ocupacional, 

urbano/rural, nível de renda e religião. Outro interesse essencial dos pesquisadores 

qualitativos é “a tipificação da variedade de representações das pessoas no seu mundo 

vivencial” (BAUER e GASKEL, 2002, p. 57).  

O método qualitativo permite, pois, identificar opiniões, atitudes, crenças, 

explicações, estereótipos, sentimentos, ideologias, hábitos, que levam os sujeitos sociais 

ao exercício de suas práticas socioespaciais. Segundo os autores Bauer e Gaskel (2002), 

é importante a fundamentação desses elementos para sustentar um discurso capaz de 

representar o posicionamento de todo o segmento social, haja vista que as entrevistas, 

como fonte de informação, são objetos essenciais na investigação qualitativa, mediante 

as informações construídas a partir dos diálogos entre o pesquisador e o participante da 

pesquisa.  

Assim, para compreendermos o vínculo das trajetórias cotidianas e a dinâmica 

espacial da Avenida Goiás, como espaço público, foi fundamental identificar os sujeitos 

sociais para investigar suas efetivas relações, seus cotidianos, suas práticas sociais e os 

comportamentos evidenciados nos lugares com maior visibilidade nesse espaço público.  

Nos dias laborais, quando as primeiras portas do comércio abrem, observa-se nas 

calçadas e no canteiro central as disputas por um espaço para a instalação de bancas 

improvisadas. Essa rotina é praticada diariamente por um grupo de ambulantes que, 

juntamente com seus meios de trabalhos, fixam-se em determinados locais e expõem seus 

produtos para os passantes da Avenida. Somado a essas dinâmicas de trabalho contínuo, 
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verifica-se também o fluxo dos passageiros, que descem apressados dos transportes 

coletivos em direção aos locais de trabalho ou estudo. A configuração socioespacial deste 

trecho, como uma fusão entre o espaço da Avenida e as atividades que ali são 

desenvolvidas, surge paulatinamente. Em contraposição ao ritmo incessante das primeiras 

horas da manhã, as primeiras concentrações de sujeitos, em sua maioria homens, 

aposentados, moradores de outros bairros, sentados nos bancos individualmente ou em 

grupo. Alguns deles permanecem na Avenida por horas, conversam animadamente com 

conhecidos ou estranhos, e outros se mantêm sozinhos apenas observando o movimento 

urbano da Avenida. Há também aqueles que se direcionam para alguma banca e adquire 

um jornal e, ali mesmo, sentado em um dos bancos, leem as notícias tranquilamente38.  

Em outro trecho da Avenida, verifica-se também outra concentração, os perfis dos 

sujeitos se mesclam, há a presença tanto de homens e mulheres idosos, quanto de jovens 

e adultos. Os comportamentos desses sujeitos pouco se diferenciam dos descritos no 

trecho anterior. Porém, como a maioria deles residem em prédios da própria Avenida ou 

próximos a ela, verificamos o hábito de diferentes práticas de uso desse espaço, tais como: 

passeio com animais de estimação, a presença de crianças correndo e brincando nos 

canteiros ao final da tarde, outros andando de bicicleta, casais namorando e um grupo de 

senhoras e senhores idosos que buscam nos bancos da Avenida uma maneira de transpor 

a solidão e o isolamento em decorrência das limitações físicas ou simplesmente pelo 

prazer de construir vínculos sociais39. 

Portanto, constata-se que, em meio à rotina diversificada configurada pelas 

atividades comerciais regulares e irregulares, há um cotidiano constantemente 

reconstruído por sujeitos regulares na Avenida, constituído por idosos e residentes dos 

edifícios habitacionais.   

Dessa forma, para o desenvolvimento da pesquisa, com o objetivo de compreender 

as inter-relações estabelecidas entre o espaço público e os sujeitos na Avenida Goiás, 

Minayo (2011) apresenta três etapas que vão subsidiar o trabalho científico em pesquisa 

qualitativa: a primeira etapa compreende a fase exploratória; a segunda, a realização do 

trabalho de campo; e a terceira apresenta a análise e o tratamento do material empírico e 

documental.   

A fase exploratória buscou identificar os locais de maior concentração de pessoas 

regulares ao longo do trecho da Avenida Goiás, no Setor Central em Goiânia, com o 

                                                             
38 Os comportamentos e as características dos sujeitos descritos neste parágrafo se referem ao Cenário I. 
39 Os comportamentos e as características dos sujeitos descritos neste parágrafo se referem ao Cenário II. 
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objetivo de compreender a dinâmica das relações sociais que ali se estabelecem, as formas 

de uso, os comportamentos e a interação entre o espaço e os sujeitos sociais. Essa etapa 

foi acompanhada de um diário de pesquisa para registrar os principais pontos de 

concentração, visibilidade e formas de sociabilidade entre os sujeitos40, ou seja, sempre 

ocupando os mesmos locais, nas mesmas horas do dia e realizando as mesmas práticas.  

O primeiro passo para reconhecer os locais de permanência, com maior 

assiduidade dos sujeitos (Figuras 14 e 15) na Avenida Goiás, foi a partir de observações 

preliminares e de anotações em um diário de pesquisa, onde foram registradas as 

características do local, quantidade de pessoas (por sexo e faixa etária), período e tempo 

médio de permanência no local, formas de interação entre os sujeitos (conversando, 

jogando, observando, sozinhos ou em grupos, etc.), tal como as etapas metodológicas 

desenvolvidas por Muricy (2015).  

  
Figura 14. Avenida Goiás, em frente ao Restaurante 

Cidadão, no período da manhã, no dia 17 fev. 2017. 

Autora: Evania M. Lima. 

Figura 15. Avenida Goiás, entre as Ruas 3 e 4. No 

período da manhã. No dia 05 fev. 2018. Autora: 

Evania M. Lima. 

 

Na segunda fase da pesquisa, identificamos dois cenários41, um entre as Ruas 2 e 

4, compreende a Praça dos Bandeirantes e três quadras, definimos como cenário I; e outro 

                                                             
40 Lembramos que a expressão “sujeito” aqui adotada se refere aos praticantes assíduos e aos moradores da 

Avenida e região adjacentes.  
41 O conceito de cenário adotado nesta pesquisa se aproxima da definição elaborada por Gomes (2013), 

como um recorte para identificar a relação dos sujeitos com os equipamentos urbanos e suas práticas 

cotidianas. 
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entre as Ruas 4 e 55, compreende três quadras, contendo a maioria dos edifícios 

residenciais e o Restaurante Cidadão, definido como cenário II.  

Gomes (2013), referindo-se ao espetáculo e exposição que ocorrem nos espaços 

públicos urbanos, propõe o conceito de cenário, que possibilita interpretar esses espaços 

numa perspectiva que envolve a relação interdependente de três dimensões: física, 

comportamental e de significação: “Por cenários, entendemos um conjunto de ações, 

objetos e significações unidos e simultâneos em um mesmo espaço”. (GOMES, 2013, p. 

189). O conceito de cenário serve como instrumento para desvendar o conjunto de 

“figurações espaciais e suas relações com o enredo da vida social cotidiana” (Idem, p. 

191).  

Como esses espaços agregam a diversidade da vida cotidiana, representações de 

múltiplas identidades como formas de representação da vida pública e social, verificamos 

algumas características importantes, como foram assinaladas por Gomes (2013), o prazer 

do encontro e a banalidade. Neste caso, a Avenida Goiás, devido sua centralidade, assume 

essas características nos recortes espaciais identificados, denominados de “cenário”42. 

Delimitar o cenário na paisagem da Avenida Goiás significa identificar os sujeitos 

que permanecem, têm uma frequência regular, que estão na avenida pelo prazer do 

encontro, de caminhar, descansar, apreciar a paisagem urbana. Além da presença desses 

sujeitos, objetiva-se reconhecer os equipamentos urbanos e as estruturas físicas da 

Avenida que fomentam a inter-relação entre a prática cotidiana e os sujeitos.  

Góis (2011) evidencia que não é novidade no estudo da cidade recorrer à metáfora 

e aos vocábulos teatrais43. Nos estudos mais recentes das Ciências Humanas, expressões 

como palco, cena, teatro, cenário, papel, dentre outros, se inscrevem nos anais e pesquisas 

científicas e servem como metáforas para explicar as circunstâncias da vida social, 

especialmente nos espaços urbanos.  

Ubersfeld (2005) se aproxima da afirmação de Góis quanto ao uso da linguagem 

teatral nas Ciências Humanas, em particular, na História, na Antropologia, nas Ciências 

Sociais e na Geografia, para enriquecer os processos de análise dos conjuntos das 

                                                             
42 A possibilidade de abordagem do fenômeno urbano é variada, bem como as escalas de análise e os 

procedimentos teóricos metodológicos. Dentro desse amplo campo de pesquisa, esboçamos o trilhar teórico 

metodológico para a análise do enredo dos sujeitos sociais e o espaço público da Avenida Goiás, mediante 

o uso do conceito cenário, em busca dos arranjos socioespaciais e de suas práticas cotidianas. 
43 A acepção cenário, no texto teatral, denomina “a existência de um espaço em que os seres humanos se 

desenvolvem em um dado lugar e tece entre eles (e entre eles e os espectadores) uma relação tridimensional” 

(UBERSFELD, 2010, p. 92). A autora ainda destaca os elementos essenciais para a construção do cenário, 

entre eles: o personagem, a função dos personagens e o seu modo de ocupação. 
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atividades humanas. E ainda afirma “todas as metáforas, que sublinham o caráter espacial 

das atividades humanas, podem encontrar uma aplicação fecunda no teatro”. 

(UBERSFELD, 2005, p. 95).   

Em relação ao público diário, de acordo com o jornal Diário da Manhã, do dia 20 

de setembro de 2002, estima-se que transitavam pela Avenida Goiás mais de 200 mil 

pessoas nas calçadas e no canteiro central44. Nota-se que os passantes constituem ou 

representam a maioria dos frequentadores da Avenida Goiás, pois utilizam o espaço como 

local de consumo, lazer e para outros fins.  

No que se refere à definição dos sujeitos estudados, a pesquisa de campo 

possibilitou identificar e contatar um total de 10 entrevistados45, constituído por idosos e 

jovens. Nesse caso, como temos o interesse de analisar como as práticas sociais são 

efetivadas por esses sujeitos sociais, mais do que quantificar a sua ocupação na Avenida, 

temos o interesse de qualificar o contexto socioespacial mais amplo.   

O critério de seleção dos participantes priorizou os sujeitos que mantêm uma 

relação constante com a Avenida, seja como moradores do centro, frequentadores ou 

experimentadores desse espaço e de suas atividades contemporâneas. A abordagem foi 

no próprio local de estudo e a aproximação ocorreu após as observações de campo, 

quando foram identificados os possíveis sujeitos que aceitassem partilhar seu cotidiano 

com relação à Avenida46. 

Os sujeitos foram identificados durante a realização da observação in loco e de 

conversas informais, quando constatamos que determinados sujeitos frequentam sempre 

os mesmos locais, nas mesmas horas do dia e desempenham determinadas atividades.  

Durante o percurso da pesquisa, após os trabalhos observacionais de campo e o 

contato com os possíveis participantes, ocorreu uma alteração da metodologia, pois um 

dos cenários identificados foi alterado devido a reforma do Restaurante Cidadão, que foi 

fechado no dia 29 de novembro de 2017. Esse cenário, próximo ao Restaurante, recebia 

um grande número de pessoas, na maioria idosa47, que mantinha uma rotina quase diária: 

                                                             
44 Na atualidade, não há pesquisa de demanda que aponte qual é o número de pessoas que a Avenida Goiás 

recebe diariamente. 
45 As entrevistas foram gravadas com o consentimento dos participantes. Para minimizar o risco, houve 

uma conversa informal anterior à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

explicando, de forma clara e direta, os objetivos e os procedimentos da pesquisa (Anexo 2). 
46 Com o objetivo de compreender e identificar as experiências cotidianas dos sujeitos frequentadores da 

Avenida Goiás, nos dias de hoje, caminhamos na avenida, em dias e horários diferentes, fazendo 

observações de campo, ensaio fotográfico e a realização de entrevistas semiestruturadas. 
47 Os sujeitos participantes da pesquisa, em sua maioria, são velhos, moradores do Setor Central e de outros 

bairros, que se configuram de fato uma classe, como define Bosi (1994). O conceito de velhice e as questões 
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deslocavam-se de suas casas, almoçavam no restaurante e em seguida encontravam seus 

conhecidos e amigos no canteiro central da Avenida. Porém, com o fechamento do 

Restaurante Cidadão, houve uma dispersão dos frequentadores: alguns ainda foram 

encontrados sentados nos bancos do canteiro central, e os demais foram para o outro 

Restaurante Cidadão, no Setor Campinas.   

Após verificarmos o fechamento, mantivemos o mesmo cenário, e conseguimos 

localizar alguns dos participantes em outro local da Avenida. Voltamos a campo em 

outros dias, quando foi possível reencontrar uma parte dos idosos que contatamos 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
que envolvem esse grupo social serão pautadas por meio das autoras Bosi (1994) e Sampaio (2017), no 

capítulo 3.  
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CAPÍTULO III 

OS ENREDOS DA VIDA PÚBLICA NA AVENIDA GOIÁS 

A vida pública é intensa e variada, ritmada pela continuidade dos 

fluxos e pelos diferentes personagens e tramas narrativas que os 

conduzem. 

Paulo César da Costa Gomes 

 

A variedade de diversões oferecida na Avenida, desde os tempos áureos, esteve 

associada aos referenciais de lazer e às distintas camadas sociais que a frequentavam. No 

Grand Hotel, nos bares e nas sorveterias refinadas, havia um estilo de recreação marcado 

por festas, badalações e encontros frequentados pela elite goianiense. Por outro lado, 

havia uma juventude pertencente a um grupo social heterogêneo que também usufruía 

destas opções de entretenimento e das vivências cotidianas na Avenida, como o footing, 

o caminhar pelas calçadas nos finais da tarde traduzia uma das práticas desse grupo.  

Gradativamente, as novas práticas de entretenimento e de sociabilidade se 

deslocaram para o limite do Setor Central, mas algumas opções de lazer ainda se 

mantiveram, tais como: os cinemas e a Feira Hippie, que funcionava nos finais de semana 

atraindo pessoas para apreciar as apresentações culturais ou adquirir artesanatos. Porém, 

os sujeitos que vivenciavam esse espaço, nas décadas de 1970 e 1980, em sua maioria 

eram provenientes de uma camada popular da sociedade goianiense, dos migrantes 

recém-chegados na nova capital e de jovens estudantes. 

Na década 1990 até o ano 2003, essas práticas de lazer e de convivência foram 

impossibilitadas devido a ocupação irregular dos camelôs nos canteiros centrais. No ano 

de 2003, iniciaram-se as obras requalificação nesse espaço e, concomitantemente, os que 

ocupavam irregularmente a Avenida foram removidos para outros locais na cidade. Após 

a execução dos serviços e das obras, apesar de que nem todas as propostas foram 

efetivadas como planejado no projeto inicial, a nova configuração socioespacial após 

requalificação da Avenida permitiu a retomada de dinâmicas sociais, de convívio e de 

lazer.  

Atualmente, a Avenida possui atributos essenciais para estabelecer relações de 

convivência entre os sujeitos, é um espaço de atividades diversas e, relacionada a outros 

fatores espaciais como a localização, a centralidade, a acessibilidade, juntamente com a 

dimensão humana criam um conjunto de dinâmicas imprevistas, que verificaremos nos 

dois cenários delimitados na pesquisa. As manifestações desses diferentes grupos sociais, 
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suas histórias e suas resistências se misturam entre as esferas do público e do privado e o 

resultado é um emaranhado de enredos formando um arranjo socioespacial impregnado 

de significados.     

 

3.1 A arte da convivência humana fomentada pelos componentes urbanos na 

Avenida Goiás 

A Avenida Goiás é um retrato da paisagem urbana de Goiânia que revelou, por 

meio do tempo e do espaço, o processo de constituição da cidade, primando pelos 

princípios da arquitetura moderna e do plano urbanístico que realçassem sua 

funcionalidade e sua vanguarda em relação ao “progresso” pretendido pelos seus 

idealizadores.   

No projeto original de Attílio Côrrea Lima, lá estava ela servindo como “coluna 

vertebral para o plano das ruas da nova capital goiana” (O Popular, 28 abr. 2013). O 

arquiteto designou certas funções para a principal avenida da cidade. A Avenida seria o 

principal eixo viário da capital que deveria ligar o centro administrativo do Estado até a 

Estação Ferroviária. A via pública também tinha outras funções, como espaço das 

manifestações públicas e para as festas cívicas, pois seu traçado e sua largura eram 

apropriados para certas solenidades e eventos públicos.      

Além de suas características específicas, de sua referência espacial e histórica, a 

Avenida Goiás foi progressivamente ampliando e criando condições necessárias para 

ativar as práticas de lazer e de convivência social.     

Desde sua concepção até o momento presente, a Avenida manteve uma correlação 

entre sua morfologia física e a disposição de certos equipamentos urbanos e serviços 

presentes na sua paisagem, que foram determinantes para agregar múltiplas redes sociais, 

tanto de inter-relações temporárias quanto de relações sociais regulares e de amizades 

construídas neste espaço, como veremos nos próximos tópicos: O entendimento destas 

relações que envolvem as ações humanas e os arranjos espaciais dos objetos fixos 

distribuídos na Avenida Goiás. 

Essa configuração socioespacial da Avenida assume uma abordagem geográfica, 

como evidencia Gomes (2002, 2012), a qual ele denomina de “ordem espacial”. Para o 

autor, há certos logradouros nas ruas, avenidas, praças e parques que orientam para o 

encontro social, “a sociabilidade pública”, tal como verificamos nos relatos dos 

moradores e frequentadores e nas observações em campo. A Avenida Goiás foi e é um 

cenário mutante onde diferentes gerações e classes distintas estabelecem relações sociais. 
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Por esta razão, é possível comparar vários períodos e as influências das disposições físicas 

de determinados objetos na formação de diferentes práticas sociais, como forma de 

evidenciar as similaridades e as diferenças nos cenários definidos.  

Nesse sentido, como afirmam Santos (1996, 2002) e Gomes (2002, 2012), as 

relações produzidas entre a “forma e o conteúdo” na Avenida, em cada período, 

produziram múltiplas significações sociais, e, mesmo tendo ocorrido mudanças nas 

formas de uso e de suas funções em decorrência das profundas mudanças estruturais no 

espaço urbano a partir da década de 1960, ainda se mantém como um espaço de 

manifestação da diversidade, lócus de encontro entre uma pluralidade de sujeitos vindos 

de várias partes da cidade.      

Em outros tempos, uma das primeiras referências ligadas às práticas 

socioespaciais e culturais foi definida inicialmente em frente à primeira construção, o 

Grande Hotel (Figuras 16 e 17). Os visitantes, políticos e os citadinos de classe abastada 

frequentavam esse local para reuniões e outros tipos de lazer. Além desses 

frequentadores, aos finais de semana, a juventude goianiense também era seduzida para 

essa localidade. O jornal O Popular traz uma breve descrição dessas práticas de lazer em 

frente a este edifício.     

O Grande Hotel tornar-se-ia um dos pontos de encontro da cidade, 

sobretudo depois de 1946, quando a Assembleia Legislativa se instalou 

do outro lado da rua, junto à Brasserie, o bar/sorveteria mais refinado 
da cidade. Durante esse tempo, as calçadas do Grande Hotel eram 

frequentadas por intelectuais e políticos e, nas noites de sábado e 

domingo, o passeio defronte era o local do footing, que atraía toda a 
gente jovem da cidade. (Projeto Álbum, 1998) 

 

Essa realidade também foi vivenciada por um dos participantes da pesquisa, num 

relato saudosista essa velha prática de lazer nesse período: 

Quando eu cheguei aqui só tinha essa parte aqui, Avenida Anhanguera, 

Goiás, Araguaia e o Botafogo, que hoje é a Praça do Botafogo. E o 

vaivém da Anhanguera e da Goiás, nesse tempo a mocidade da cidade 
ia para lá. Então, a gente trabalhava o dia todo e à noite fazia esse 

vaivém. Ah! Era na época de 53 até 6048. 

 

O Sr. Adonel conta que frequentava regularmente a Avenida, numa fase de sua 

juventude que antecedeu seu casamento:  

Muito, muito, muito mesmo. Então, depois acabou. Aí a gente passa a 

ter outro tipo de vida, casamento. Aí a responsabilidade aumenta mais 
né. Trabalho, depois que a idade chegou, aposentou, aí eu saio de casa 

todo dia pra não ficar o dia todo em casa. Então, tem a ocupação pelo 

menos de sair. Aí eu escolhi a Avenida Anhanguera, porque tenho o 

                                                             
48 Entrevista concedida à autora por Adonel Francisco Gualberto, em março de 2018 (Anexo 9). 
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acesso, Avenida Anhanguera não, a Avenida Goiás. Por causa de que 

tenho algum jeito de sentar, mas a gente já está triste com isso né, 

porque estão criando um modo de trânsito na Avenida Goiás49. 
 

O período relembrado pelo Sr. Adonel revela um traço marcante da sociedade 

goianiense naqueles tempos, a maioria dos frequentadores pertencia a um grupo social 

elitizado. Todavia, isso não significava que não houvesse a presença de outros grupos 

sociais provenientes de outros bairros da periferia e, também, não havia nenhuma 

referência de algum tipo de conflito ou violência, como acontece atualmente. É 

interessante perceber como a dinâmica nesse espaço se expressava por um “arranjo” 

social não explícito em documentos normativos, mas que vigorava no cotidiano da cidade. 

Enquanto a alta sociedade da nova capital frequentava o luxuoso Grande Hotel e 

outros estabelecimentos de lazer mais refinados, a juventude goianiense de diferentes 

estratos sociais aderia a outras diversões presentes na Avenida, como o “footing” ou 

“vaivém” aos finais de semana, como bem retratou o Sr. Adonel. Independentemente de 

sua jornada de trabalho exaustiva e ainda tendo que conciliar o tempo com os estudos, ele 

manifestou entusiasmo relembrando esse momento de diversão presente na Avenida 

naqueles tempos.  

 

 

Figura 16. O edifício do Grande Hotel, em 1956. 

Fonte: 

<https://especiais.opopular.com.br/goiania84anos.> 

Figura 17. O projeto Grande Hotel Vive o Choro, 

que ocorre nas sextas-feiras atraindo milhares de 

pessoas para a avenida. Fonte:<https://pt-

br.facebook.com/Chorinho                                       
goiania/>. 

 

                                                             
49 Idem. 

https://especiais.opopular.com.br/goiania84anos


102 
 

O Grande Hotel50 foi um dos poucos edifícios preservados do centro histórico na 

construção de Goiânia. O grande símbolo do movimento art déco e da memória dos 

goianienses passou por diferentes fases, desde seus tempos áureos, com bailes e festas 

acaloradas, até o seu abandono e desuso. 

Na primeira metade da década de 1970, o hotel ainda mantinha o seu 

funcionamento, logo depois foi alugado para fins comerciais. No início dos anos 1980, 

por decisão da Justiça Federal, o último locador foi despejado e o prédio passou a ser 

ocupado pelo então Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), órgão que possui o 

domínio de propriedade do Grande Hotel.    

Em 2003, o edifício é tombado pelo Patrimônio Cultural de Goiânia e pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), mas a gestão do prédio é 

de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Goiânia. No mesmo ano, inicia-se a 

restauração no local, procurando preservar o projeto inicial, tanto a fachada como os 

pavimentos internos. Atualmente, seu ambiente interno abriga um museu e um centro 

cultural, onde funciona a Biblioteca Municipal Infantil e Juvenil.  

Com o propósito de promover outras ações culturais, no mesmo ano de seu 

tombamento, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) lançou o projeto “Grande Hotel 

Revive o Choro”. Essa iniciativa cultural, promovida pela Secult, “caiu nas graças do 

público” (O Popular, 13 jun. 2017), atraindo um público de aproximadamente 2 (duas) 

mil pessoas nas sextas-feiras à noite, na Avenida Goiás, esquina com a Rua 3, em frente 

ao Grande Hotel (Figura 18). 

Desde o ano de seu lançamento, o projeto passou por algumas reformulações 

devido as restrições orçamentais, mudança de administração pública e de endereço, 

transferiu-se para a Rua do Lazer, depois para a Antiga Estação Ferroviária. Logo depois, 

incorporou em sua programação outros gêneros musicais, além do chorinho.  

Enfim, depois de cancelamentos e adiamentos, o evento novamente retornou para 

as calçadas em frente ao prédio do Grande Hotel e tem atraído cada vez mais pessoas para 

ouvir música popular e ocupar as ruas da cidade. Em um relato concedido ao jornal O 

Popular, o organizador do evento desde 2017, o jornalista e produtor cultural Carlos 

Brandão, destaca a importância dessas iniciativas culturais na promoção de coabitar os 

espaços públicos da cidade. 

                                                             
50 O Grande Hotel foi inaugurado em 23 de janeiro, de 1937, na Avenida Goiás, no Setor Central. 

Posteriormente, foi restaurado por meio do Projeto “Cara Limpa”, iniciado em 2003, que buscava a 

valorização da identidade arquitetônica. 
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 [...] O projeto recebe em média 2 mil pessoas, que se encontram nas 

ruas da Avenida Goiás vindos de diferentes partes da capital. Como 

uma convergência urbana e social, dá de tudo ali: idosos moradores dos 
antigos prédios do Centro, estudantes que acabaram de sair da aula da 

tarde, trabalhadores no fim do expediente e uma juventude que quer 

colocar o samba na avenida [...]. “Hoje as pessoas não querem mais se 
enfiar em espaços fechados. O público deseja ocupar o asfalto das ruas, 

promover um liquidificador de diferenças”. (O Popular, 24 fev. 2018) 

 

Recentemente, há uma tendência generalizada no campo acadêmico, artístico e 

cultural, por meio de diferentes profissionais, num esforço coletivo de recuperar a 

dimensão humana nas cidades e, sobretudo, reverter os equívocos cometidos no século 

passado, negando uma das principais funções da rua, como lócus privilegiado da vida 

social e pública. Todavia, as ações empreendidas nos espaços públicos das ruas e avenidas 

exigem muitos desafios e um conjunto de ações coordenadas para se tornarem mais 

atrativos e seguros, como assegura Alomá (2013), “o espaço público é uma conquista 

democrática e a conquista implica iniciativa, conflito e risco, mas também legitimidade, 

força acumulada, alianças e negociação”.  

Um dos maiores empecilhos de retirar os citadinos dos espaços fechados de lazer 

e levá-los a ocuparem as ruas das cidades, principalmente à noite, é a falta de segurança 

pública. Um triste episódio, ocorrido em fevereiro deste ano, assustou organizadores e 

frequentadores do “chorinho” na Avenida Goiás. Após o encerramento dos shows, os 

frequentadores ainda presentes no local testemunharam atos de violência que culminaram 

na morte de um vendedor e ferimentos em duas pessoas, como noticiou o Jornal O Popular 

(24 fev. 2018). Eventualmente, a insegurança pública é um dos entraves que impedem as 

pessoas de frequentar os espaços públicos abertos nas grandes e médias cidades 

brasileiras.   

O aumento da criminalidade e a sensação de insegurança que assolam os 

moradores dos grandes e médios centros urbanos no Brasil, e não é diferente em Goiânia, 

ameaçam com certa frequência a realização de eventos artísticos e culturais e, também, a 

relação das pessoas com os espaços públicos e com sua cidade. Na contramão dessa 

problemática urbana e toda a complexidade que a envolve, estudiosos e produtores 

culturais defendem alternativas que visam justamente a reocupação e a ressignificação 

dos espaços públicos nas cidades (ALOMÁ, 2013; JACOBS, 2014). 

Jacobs (2014, p. 56) afirma que para cultivar a segurança nas ruas e calçadas nas 

cidades, é importante que determinados espaços públicos “ofereçam oportunidades 

concretas, tangíveis, de que necessita”. O espaço público, sendo atrativo e acessível, irá 
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atrair um número significativo de pessoas. Assim, quanto mais pessoas ocuparem esses 

espaços, mais os contatos públicos serão efetivados entre os desconhecidos e os diferentes 

entre si, uma vez que a junção desses elementos é primordial para potencializar a 

segurança nas ruas. 

Quanto à Avenida Goiás, atualmente, a maioria dos entrevistados, 

especificamente aqueles que mantêm uma rotina assídua nos bancos do canteiro central, 

destaca que não vivenciou diretamente qualquer tipo de ato violento ou outra tentativa de 

violação que fere a dignidade humana deles. Assim comenta a Sra. Maria Aparecida: 

Já teve furtos de celular. Uma vez, umas mulheres aí, com celular nas 

portas ali, já passaram, já pegou e já correu com o celular delas. Nas 
portas dos prédios, já ouvi falar. Eu não vi não, mas ouvi falar. Agora 

comigo graças a Deus... Oia eu também desço aqui, aí um tipo desse 

não tem joia, não tem nada que eu sei que hoje em dia não pode mais 

usar isso mais né. Eu nem sei onde foram as minhas coisas de joias. Dei 
para as filhas e nem sei o que elas fizeram. Falei “não quero”. Eu sento 

no banco da Goiás, sei lá se uma hora vem fazer um mal pra mim por 

causa de uma coisa à toa!? Então não quero. Mas a segurança precisa 
ser mais cuidada. Porque não acontece com uns, mas acontece com 

outros né. Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Graças a 

Deus! Nem com as minhas amigas aqui também51. 

 

Os senhores César Anes, David Batista e Adonel Francisco também declararam 

que não foram vítimas de nenhum ato de violência, embora reconheçam que o risco existe:  

Não, aqui não tem problema52. 
Não. Não. Eu já vi, mas comigo nunca aconteceu nada. Graças a Deus53. 

Não. Essa parte da violência, até agora eu tenho muita sorte. Eu nunca  

tive problema com violência em nada54. 

 

Identifica-se um consenso entre os entrevistados quanto à sensação de estarem 

seguros na Avenida, apesar de saberem de histórias ou de ter presenciado alguma 

delinquência, como roubo ou furto. 

Ultimamente, o espaço da Avenida Goiás tem atraído um público bem diverso, 

devido a vários motivos. À medida que a Avenida passou a ser ocupada por 

frequentadores regulares ou esporádicos, em busca de lazer ou de serviços, alteraram-se 

a percepção de segurança entre os sujeitos que vivenciam esse espaço público, 

configurando o que Jacobs (2014, p. 88) chamou de “rede de vigilância pública”. Essas 

                                                             
51 Entrevista concedida à autora por Maria Aparecida de Sousa Rufino, em janeiro de 2018 (Anexo 4). 
52 Entrevista concedida à autora por César Anes de Souza, em fevereiro de 2018 (Anexo 5).  
53 Entrevista concedida à autora por David Batista dos Santos, em março de 2018 (Anexo8). 
46 Entrevista concedida à autora por Adonel Francisco Gualberto, em março de 2018 (Anexo 9). 
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redes são tecidas informalmente entres os sujeitos que possuem interesses similares ou 

complementares e, assim, operam como “protetores dos estranhos e de si próprios”.   

É importante salientar também que essa dinâmica socioespacial existente na 

Avenida é resultado do projeto de requalificação implementado em 2002. Destacamos as 

propostas e os pontos negativos e positivos dessa intervenção pública na retomada de 

novas formas de uso no cotidiano, principalmente na reconfiguração das práticas 

socioespaciais entre os sujeitos e o espaço público55.  

Isso demonstra como uma intervenção urbana, reconstruindo um espaço público, 

pode contribuir para a ampliação das relações dentro da cidade e marcar positivamente a 

vida das pessoas, a ponto de ser lembrada, em sua maioria, pelos entrevistados. O 

processo de requalificação repercutiu no cotidiano dos sujeitos moradores e 

frequentadores da Avenida Goiás. 

O Sr. David Batista relembra como era a ocupação do espaço na Avenida antes da 

requalificação e ressalta a importância da retirada do comércio informal do canteiro 

central e da implantação dos componentes urbanos combinando com elementos naturais, 

referindo-se ao projeto de paisagismo.  

Depois eles tiraram ficou beleza e tal. Acabou aquele tumulto de gente, 

assim, invadindo o espaço dos outros que queria passar né. Então, uma 
beleza!  

[...] Foi. Muito, muito importante. Muito, muito mesmo! Colocaram 

banco... Tem muita sombra, muita árvore e é muito bonita. Aqui é um 

cartão postal né56. 

 

A Marceana Pereira, moradora do Edifício D. Pedro II, e o Sr. Adonel Francisco 

também mencionaram a relevância da intervenção na Avenida e, nas suas narrativas, 

relembram como era a organização espacial antes do ano de 2003 e como ficou após a 

iniciativa da administração pública: 

Quando eu cheguei aqui em Goiânia, antes de vir morar na Avenida 

Goiás, aqui era feira. Aqui era cheio de comerciantes e feirantes aqui. 

E eu achei melhor essa organização de ter tirado da Avenida e ter 

colocado na Paranaíba57. 
 

Embora os que aqui já teve muito pior. Já teve uma época que a gente 

não podia sentar na Avenida Goiás.  
[...] Aí nós tivemos um prefeito que teve coragem de tirar o pessoal da 

Avenida Goiás e da Anhanguera58. 

                                                             
55 Vide Capítulo 1. 
56 Entrevista concedida à autora por David Batista dos Santos, em março de 2018 (Anexo 8). 
57 Entrevista concedida à autora por Marceana Pereira, em março de 2018 (Anexo 11).  
58 Entrevista concedida à autora por Adonel Francisco Gualberto, em março de 2018 (Anexo 9). 
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Embora alguns projetos de intervenção urbana tenham gerado controvérsias, os 

autores Arantes (2000), Jacques (2005) e Sousa (2003) afirmam que certos projetos 

urbanísticos estão ligados a dois processos correlatos, mas não idênticos. O primeiro diz 

respeito aos objetivos explícitos e almejados pelos planejadores-gestores, em atender as 

perspectivas do mercado consumidor e do marketing imobiliário e, simultaneamente, em 

outra direção, o segundo refere-se ao processo de reconstrução social e cultural e aos 

novos estilos de vida que ressurgem no espaço reconfigurado.  

Por meio desta distinção, entende-se que a Avenida Goiás incluiu esses dois 

movimentos descritos pelos autores. De um lado, o resultado desse processo esteve 

próximo das propostas do projeto inicial em recuperar o centro histórico e tradicional, ao 

transformá-lo numa paisagem urbana voltada para o entretenimento urbano e o consumo 

cultural. De outro modo, em relação à sociabilidade e as práticas de lazer, revelaram-se 

novas experiências urbanas, novos usos e práticas cotidianas de significados por sujeitos 

distintos.   

Atualmente, a Avenida Goiás está repleta de elementos urbanos e de expressões 

sociais que podem ver e ser vistas, a partir de comportamentos inteiramente novos e de 

outros que ainda são mantidos por certos sujeitos. Nesta nova condição urbana, a Avenida 

evidencia uma multiplicidade de usos no cotidiano, de diversidade cultural e de um 

espaço de vivência, de encontros, de conflitos entre os diferentes sujeitos da cidade.  

Figuras (18,19 e 20). 
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 Figura 18. Os vários  
comportamentos dos sujeitos na 

Avenida. Autora: Evania Martins 

Lima. 

Figura 19. Um prática cotidiana bem 
comum, no canteiro central, os 

moradores passeando com seus 

cachorros de estimação. Autora: 

Evania Martins Lima.  

Figura 20. Outro comportamento 
evidenciado pelos sujeitos. Autora: 

Evania Martins Lima. 

 

Portanto, no arranjo socioespacial complexo e de várias reconfigurações urbanas, 

a Avenida ainda preserva aspectos peculiares que se contrapõem às regulações da cultura 

globalizada midiática e mercantilizada. Pela manhã e no finalzinho da tarde, as pessoas 

ainda sentam nos bancos disponíveis no canteiro central, sendo possível ver os sujeitos, 

na maioria idosos, proseando animadamente, ou outros sujeitos de outras idades 

contemplando a paisagem, caminhando com o seu cachorro de estimação, paquerando, 

lendo um jornal, andando de bicicleta ou simplesmente observando o ritmo da vida 

urbana, práticas cada vez mais raras nas grandes e médias cidades. 

No decorrer das décadas de 1960 a 1990, as inter-relações entre os citadinos e os 

espaços públicos foram modificando e diminuindo. Nas metrópoles brasileiras, os 

espaços públicos tiveram sua dinâmica socioespacial reduzida e reformulada, como 

afirma Gomes (2002), e, sobretudo, no próprio espaço da Avenida Goiás, constatamos 

também mudanças relacionadas ao comportamento humano e às práticas sociais. 

Em seus estudos sobre o espaço público na cidade do Rio de Janeiro, Gomes 

(2002) analisa que as dinâmicas socioespaciais complexas e o recuo do espaço público 

nas cidades estão relacionados ao processo de urbanização recente, ao fluxo migratório 

interno e à situação socioeconômica do país. 
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A pesquisadora e arquiteta Souza (2003) acrescenta que todas as mudanças de 

comportamento público dos citadinos frente aos espaços públicos nas cidades, além dos 

fatores já mencionados, ocorreram ao longo dos séculos, especificamente no final do 

século XIX, quando a burguesia, estimulada pelo consumo, passou a frequentar locais 

fechados contendo mais luxuosidade e aparatos.  

Diante da ânsia capitalista, a cada tempo novos estímulos são 

promovidos. De lojas a galerias com lojas (as Passagens de Paris 

tornaram-se um verdadeiro sucesso e criaram escola), aos grandes 
magazines, esta evolução se deu num passo. Tudo era feito para facilitar 

ao consumidor encontrar todos os produtos numa só loja. Os 

comportamentos se modificaram e mais tarde vieram os 

supermercados, onde cada um escolhe o que quer sem a interferência 
de ninguém. Por fim, surgiram os shopping-centers com várias lojas, do 

vestuário ao calçado, do eletrodoméstico ao joalheiro, do restaurante ao 

fast food. (Souza, 2003, p. 81-82) 
 

Para se adaptar às novas exigências do mercado consumidor, a autora destaca as 

mudanças ocorridas nos grandes centros comerciais e no comportamento social em 

relação à concepção moderna do shopping center. Trata-se de um local onde todos 

visualizam as mercadorias expostas nas vitrines, entretanto, os valores dos produtos não 

são acessíveis para todos os segmentos da sociedade. 

Gomes (2002) afirma que o “emuralhamento da vida social”, referindo-se ao 

individualismo como uma tendência da vida moderna nos grandes centros urbanos, tem 

alterado as relações dos indivíduos com os espaços da cidade e rotinas cotidianas e, cada 

vez mais, as vivências sociais confinaram-se em espaços fechados e considerados 

seguros. Comumente, os shoppings centers, nas grandes e médias cidades, são lugares 

procurados e preferidos por todas as faixas etárias, sobretudo pelos adolescentes e jovens 

na procura de efetivar a sociabilidade ou outros tipos de entretenimentos de lazer.  

Assim, entendemos que a velocidade das transformações, no âmbito 

socioespacial, nos últimos tempos, impactou completamente os modos, os hábitos, as 

convivências sociais e os comportamentos dos citadinos perante os espaços públicos. Em 

meio à produção massificante do espaço urbano sobressaem, nesse processo, em escalas 

menores e múltiplas em relação à totalidade do tecido urbano, resquícios de uma vida 

social. Por exemplo, é comum nos bairros antigos a realização de festas e eventos 

tradicionais que acontecem nas ruas e nas praças. Portanto, o reconhecimento dessas 

resistências tradicionais e dos novos comportamentos requeridos diante da imposição da 

modernidade, dos termos da civilização e do progresso, garante em grande parte a 

sociabilidade urbana. 
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O retorno das ocupações na Avenida, com a presença constante de sujeitos 

oriundos de camadas populares, constitui vitalidade urbana como nas décadas de 1950 a 

1970. Contudo, estas práticas cotidianas produzidas por esses sujeitos, muitas vezes 

invisíveis, são vistas com pouca relevância, uma vez que as experiências urbanas expostas 

são consideradas secundárias e, às vezes, causam até certo “estranhamento”, tal como 

afirma Certeau (2001).  

Em meio a uma paisagem urbana caótica, em razão do trânsito, do barulho 

incessante e de outras situações comuns no dia a dia da Avenida, existe um arranjo 

socioespacial e o surgimento de uma expressão urbana que valoriza a dimensão humana, 

tão ameaçada nos espaços públicos de nossas cidades. Verificamos, em determinados 

trechos da avenida, o surgimento de horas de descanso, de encontro com amigos e 

desconhecidos, uma maneira própria de viver neste espaço público.  

Quando buscamos apreender as formas de uso no cotidiano e as inter-relações 

sociais entre os sujeitos nos dois cenários identificados, vimos que a configuração 

socioespacial e outros elementos dinamizadores presentes na Avenida dão a ela 

significado de espaço público que fomenta a qualidade de vida dos sujeitos que a 

frequentam regular ou esporadicamente. 

Nesta investigação, objetivamos compreender os arranjos socioespaciais, os 

componentes urbanos e as atividades econômicas materializadas no espaço, de modo a 

compreender a constituição deste espaço público sob o aspecto da sociabilidade pública 

e das múltiplas experiências cotidianas realizadas pelos sujeitos sociais.  

 

3.1.1 A caracterização dos serviços (formais e informais), das atividades comerciais 

e dos referenciais urbanos na Avenida Goiás   

A Avenida Goiás, mesmo dividindo suas funções de centralidade com outros 

espaços, mantém uma posição privilegiada na cidade, decorrente de uma série de atributos 

que, somados, a caracterizam como um importante espaço público. 

Os referenciais urbanos destacados no Mapa 2 são importantes para definir este 

cenário de práticas de sociabilidade e de apreciação do espaço público da Avenida Goiás. 

Esta dinâmica aponta para uma diversidade de usos e de novas formas de viver nos 

espaços públicos da cidade. Verificamos o ressurgimento de permanências de sujeitos 

frequentadores e moradores sentados tranquilamente nos bancos da Avenida, às vezes 

acompanhados ou sozinhos e de novas relações sociais estabelecidas entre os grupos de 
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idosos, frequentadores assíduos, e entre a própria vizinhança, diferentemente do que 

ocorria no passado, mas mantendo a diversidade das ocupações e dos usos cotidianos e 

garantindo determinadas condições para ativar a convivência humana.       

Vimos que, ao longo de sua constituição, a Avenida Goiás acompanhou o processo 

contínuo de expansão urbana, das transformações socioespaciais e dos comportamentos 

dos sujeitos em relação à vida pública com o espaço público na cidade. Para compreender 

a dinâmica socioespacial, no momento atual, é necessário descrevermos os referenciais 

urbanos que geram implicações diretas e indiretas nas formas de uso no cotidiano e, 

sobretudo, analisar as motivações que atraem uma diversidade de sujeitos à Avenida.  

Ao longo desta investigação, identificamos os perfis diferenciados dos sujeitos 

regulares e casuais numa diversidade de usos nos cenários da Avenida. A configuração 

no espaço mudava de acordo com os referenciais urbanos, com a própria morfologia 

existente na Avenida, dos componentes urbanos, da temporalidade (horário e dia da 

semana) e dos aspectos físico-ambientais (tempo chuvoso, tempo com altas temperaturas, 

tempo nublado). Identificamos os sujeitos comuns frequentes e os dois cenários para 

melhor compreender as dinâmicas socioespaciais ali desenvolvidas.  

Filho (2010), por meio de seus estudos e análises em relação à Avenida Goiás, no 

ano de 2009, apresentou um levantamento dos cadastros de imóveis existentes ao longo 

do seu trecho e das atividades econômicas desenvolvidas em anos anteriores, com o 

propósito de compreender a substituição de atividades comerciais, de alto padrão para o 

comércio popular.   

De acordo com seus dados, conferimos que a maioria das atividades desenvolvidas 

na primeira década do século XXI não sofreu alterações significativas. A atividade 

econômica predominante na extensão da Avenida é a financeira (bancos nacionais, como 

o do Brasil), agências financeiras privadas, lojas de roupas e calçados populares, 

lanchonetes, livrarias, brechós e pregos de móveis usados, lojas de utilidades domésticas, 

bares e lanchonetes, instituições públicas e a concentração de atividades informais no 

cruzamento da Avenida Anhanguera com a Avenida Goiás.  

Conforme o cadastro de imóveis demonstrado por Filho (2010), atualmente a 

maioria dos edifícios, na Avenida Goiás, é destinado para fins comerciais. É importante 

ressaltar que, desde a construção, a Avenida foi concebida ou planejada como uma via 

comercial. Em toda sua extensão, existiu somente uma única residência, um sobrado no 

estilo colonial, conforme relata o autor. O imóvel passou por algumas alterações, em seu 
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aspecto físico e de uso e, atualmente, encontra-se localizado ao lado do Condomínio 

Edifício Flávia. 

Dos poucos edifícios residenciais presentes em seu espaço, destacamos a 

construção dos primeiros prédios com fins residenciais59, entre as décadas de 1960 e 1970, 

contendo de oito a doze pavimentos, configurando assim o processo de verticalização em 

Goiânia e imprimindo na paisagem da Avenida e, respectivamente, na cidade, a 

imponência da nova tendência em relação aos padrões arquitetônicos e da configuração 

urbana brasileira.  

A classe abastada da sociedade goianiense habitou esses primeiros edifícios, os 

mais notáveis foram os quatro condomínios verticais registrados com os nomes em 

memória às realezas imperiais do Brasil60. Por muito tempo, esses edifícios foram 

considerados os melhores, por terem espaços amplos e uma localização privilegiada e, 

com tais aspectos, o preço desses imóveis também era o mais caro da época. No entanto, 

após o crescimento desordenado da cidade, aliado a outros fatores urbanos e à falta de 

garagem, pois este requisito não era prioridade nos empreendimentos imobiliários em 

décadas anteriores, os valores desses imóveis decaíram e seus antigos moradores se 

deslocaram para outros setores elitizados da cidade. 

Na atualidade, esses edifícios são ocupados por outro segmento social, em sua 

maioria uma população idosa. Todavia, percebe-se recentemente a presença de um 

público jovem atraído pelo preço dos imóveis, pela facilidade da mobilidade urbana, pela 

possibilidade de convivência social e também atraídos pelos eventos culturais. No artigo 

do jornal O Popular, este aspecto é destacado: 

[...] o estudante de Arquitetura e Urbanismo Áureo Rosa, de 22 anos, 

saiu da casa dos pais, no Setor Bueno, e se embrenhou pelas antigas 

avenidas do Centro de Goiânia para um dos prédios mais tradicionais 

da cidade, o Edifício Dom Joao VI, na Avenida Goiás. [...], os seus 
moradores veteranos começaram a perceber a presença de jovens 

residentes em suas rotinas. [...] Para ele, o bairro celebra a diversidade 

e encontro com diferentes pessoas, que vivem em comunhão. São 
jovens e velhos, artistas, engravatados e transeuntes que habitam o 

mesmo local. A experiência impressiona, comenta [...]. (FERREIRA, 

2017) 
  

Constata-se também a existência de um elemento característico e recorrente em 

toda sua extensão: o quiosque, conforme destacam Oliveira e Peixoto (2003, p. 11): “Não 

                                                             
59 A partir dos levantamentos feitos por Filho (2010) e das observações em campo, na atualidade existem 

12 edifícios residenciais na Avenida, contendo de cinco a doze pavimentos.   
60 Os quatro condomínios verticais, construídos entre as décadas de 1960 e 1970, têm seus nomes 

relacionados à família real do Brasil, são eles: Princesa Izabel, Dom Pedro I, Dom João VI, Dom Pedro II.  
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foram objetos previstos no plano original da cidade, mas tornaram-se parte da paisagem 

urbana”. Eles são feitos de chapas metálicas, muito semelhantes ao contêiner, porém 

possuem todas as instalações necessárias para o funcionamento das atividades que lhe são 

atribuídas e estão distribuídos em todo o trecho da calçada. Há uma infinidade de produtos 

e serviços oferecidos por esses “quiosques”, tais como: lanches, caldo de cana, bancas de 

revista e jornais, chaveiros e fotografias para documentos.  

O setor informal sustenta uma grande parcela da sociedade urbana, principalmente 

no Brasil, suas atividades são desenvolvidas em sua maioria como comércio de rua e de 

pequenas firmas sem registros. Atualmente essas práticas informais tem proliferado em 

todas as cidades brasileiras e na maior parte das vezes, esse comércio é exercido por um 

conjunto expressivo da população que se encontra excluído das regras formais da 

produção. Não há cidade cujas ruas e calçadas não tenham sido palco do cotidiano de 

ambulantes exercendo uma atividade comercial tão antiga e informal. 

 O avanço tecnológico extinguiu milhões de postos de trabalho na economia 

formal e, intimamente ligado à vida e à evolução das próprias cidades brasileiras, o 

trabalho informal prolifera e torna-se um dos problemas crônicos das metrópoles. 

Goiânia, especificamente a Avenida Goiás, não foge à regra. Embora tenham sido criados 

vários espaços destinados a este tipo de comércio, parecem ser insuficientes.  

A maioria dos camelôs que ocupam cotidianamente a Avenida é desempregada, 

proveniente de Goiânia ou do interior, conforme destacou Filho (2010). A busca de uma 

atividade por conta própria torna-se a sua única saída, são trabalhadores que não dispõem 

da condição de empregabilidade exigida para o ingresso no mercado formal de trabalho 

(Figuras 21 e 22). 
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Outra característica importante encontrada na Avenida são os mobiliários 

urbanos. Eles têm a função de garantir qualidade de vida à população e interação com os 

espaços públicos, e para isso deve-se estabelecer padrões e normas na escolha, na 

utilização e na manutenção (GECENTRO, 2004). 

  

Figura 21. O uso informal nas calçadas da Avenida 

Goiás. Autora: Evania Martins Lima. 

Figura 22. As diferentes atividades informais 

ocupando o espaço do canteiro central, entre as 
Avenidas Anhanguera e Goiás. Autora: Evania 

Martins Lima. 

 

Cada elemento do mobiliário urbano desempenha um papel específico no 

funcionamento da cidade. O mobiliário pode ser agrupado da seguinte forma: estruturais, 

publicitários, cabines e quiosques, elementos paisagísticos e equipamentos de lazer. Para 

atender ao centro histórico tradicional, na Avenida Goiás foram implantados: lixeiras, 

protetores de árvores, jardineiras, bancos, placas de sinalização e placas de orientação 

(GECENTRO, 2004). 

Em dezembro de 2016, a Avenida contou com um novo elemento urbano para 

estimular a redução do uso do automóvel particular. Presente nas principais capitais do 

Brasil e do mundo, o sistema de bicicleta compartilhada tem sido aceito como promoção 

da sustentabilidade e da saúde.  

Na Avenida Goiás, foram instaladas duas estações: uma entre a Avenida Paranaíba 

e outra entre a Avenida Anhanguera e a Praça dos Bandeirantes. O modelo tem 

conquistado adeptos em Goiânia. Desde a implantação, tem conquistado novos usuários 
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em cada local em que se encontra instalado. Um dos entrevistados, Felipe Mendes, 

destacou a relevância da implantação das estações e, ao longo da pesquisa, percebemos 

um grupo de jovens que as utiliza como alternativa de mobilidade urbana.  

Em cada trecho da Avenida há um enredo marcante que transita nos dois cenários 

definidos na pesquisa. Entre o cenário I e o cenário II, acompanhamos, por meio das 

narrativas dos entrevistados, das fotografias e das observações descritas nos diários de 

campo, as semelhanças, os contrastes e os imprevistos. Enfim, verificamos nos dois 

cenários um espaço carregado de muitas experiências, de lembranças, de significados e 

de muitas práticas improvisadas no cotidiano por um grupo de sujeitos. 

 

3.2 Cenário I: As interações socioespaciais dos sujeitos idosos com a Avenida Goiás 

As experiências da vida pública na dimensão do cotidiano, neste cenário61 aqui 

apresentado, são constituídas por um número significativo de sujeitos, em sua maioria 

idosos, que circulam e interagem entre si e com esse espaço público. Há certos 

comportamentos sociais, expressões, gestos, sons e movimentos expressos por eles que 

fazem diferença diante da homogeneidade instituída, na Avenida Goiás e especialmente 

nas grandes cidades. 

Nos dois últimos anos, fomos várias vezes a campo. As primeiras idas foram mais 

exploratórias e ocasionais, mas observando o movimento e os arranjos socioespaciais que 

se materializavam por meio das práticas cotidianas. Assim, após várias observações das 

múltiplas cenas que eram construídas neste espaço, tivemos o propósito de compreender 

a exposição e a frequência regular de certo grupo, que destoava dos demais. A partir daí, 

esse grupo se tornou o nosso objeto de investigação com o objetivo de identificar e 

compreender essa configuração organizada em certos trechos da Avenida, principalmente 

com os sujeitos idosos. Algumas questões foram levantadas, como: o que justifica esses 

sujeitos estarem na Avenida Goiás, com certa assiduidade? O que os leva a frequentar 

este espaço? Essas e outras indagações são fundamentais para entender o resultado dessa 

articulação: sujeitos, espaço público e enredos produzidos por eles no cotidiano.  

Ao observar a Avenida Goiás, verificamos um número expressivo de sujeitos que 

ocupam os bancos ali existentes e outros trechos, temporariamente. Há também outro 

                                                             
61 O conceito de cenário aqui adotado serve para desvendar os arranjos socioespaciais dentro do universo 

da vida social cotidiana que é produzida e reproduzida pelos diversos sujeitos que ocupam determinados 

trechos do espaço público da Avenida Goiás, do ponto de vista geográfico, tal como foi apresentado por 

Gomes (2008). 
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perfil de usuários que transitam apressadamente pelas calçadas ou no canteiro central da 

Avenida, os transeuntes. Assim, por meio das percepções e dos comportamentos 

apresentados por eles e de alguns contatos e conversas indiretas, conseguimos identificar 

as motivações desses sujeitos ao ocuparem, causalmente, o espaço público da Avenida. 

As motivações são diversas: desde esperar o transporte coletivo até aguardar a 

abertura das agências bancárias ou de uma instituição pública, ou de outras instituições 

financeiras. Outra forma de ocupação percebida, durante as idas a campo, é a dos 

consumidores do comércio popular, principalmente acima do cruzamento entre as 

Avenidas Anhanguera e Goiás, onde a configuração espacial se diferencia muito se 

compararmos a outros trechos, sobretudo por causa da grande densidade de transeuntes e 

dos passageiros dos transportes coletivos.  

Além dos usuários do transporte coletivo e dos serviços bancários, há aqueles que 

vão para a Avenida no intuito de consumir os produtos comercializados pelo comércio 

varejista e, muitas vezes, após adquirir os produtos, permanecem sentados nos bancos 

próximos das lojas segurando suas inúmeras sacolinhas plásticas, saboreiam um refresco 

e aproveitam para descansar. Quando estão acompanhados, conversam animadamente. 

Depois de certo tempo, alguns se dirigem para os pontos de ônibus ou vão em direção ao 

seu veículo particular. Em seguida, distanciam-se da Avenida e retornam para seus locais 

de origem.  

Percebemos uma segmentação na Avenida, variando de acordo com o dia, o 

horário e os usos. É notório que em determinados trechos da Avenida há uma rotina de 

uso, mesmo que não seja necessariamente construída de forma rígida. Sobre as calçadas 

e o canteiro central da Avenida Goiás, forma-se um imenso “mosaico”. É importante 

destacar que essa configuração do dia a dia refere-se aos dias úteis da semana, visto que 

aos finais de semana o cotidiano é alterado por outras formas de uso, com menor ou baixa 

densidade de público.  

Nesta breve descrição, procuramos demonstrar o arranjo socioespacial 

materializado nesse espaço, predominantemente nos dias úteis da semana, logo pela 

manhã. Vimos também que os percursos realizados pelos múltiplos sujeitos da Avenida 

estão orientados, em grande medida, pela presença das atividades comerciais, de serviços 

e de outras referências espaciais.  

No entanto, nosso propósito foi compreender como ocorrem as correlações entre 

os sujeitos regulares e o espaço da Avenida, pois, como em todo espaço urbano “há uma 

experiência fragmentada”, segundo Gomes (2013), por isso delimitamos a paisagem da 
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Avenida em dois cenários, uma vez que o nosso interesse está direcionado à análise e ao 

entendimento das práticas cotidianas produzidas pelos sujeitos, identificados como 

praticantes recorrentes nesse espaço. Daí a necessidade de demonstrar como a Avenida 

Goiás se orienta no fomento à sociabilidade pública para esses sujeitos, propiciando 

verdadeiros espaços de encontro e diálogo social.   

Com o passar do tempo, as visitas de campo se tornaram formais, entre os meses 

julho de 2017 até maio de 2018. Passamos a registrar as experiências e iniciamos a 

interlocução com alguns sujeitos idosos frequentes em determinados trechos da Avenida. 

Alguns sozinhos ou em grupos, geralmente sentados nos bancos disponíveis no canteiro 

central, conversando ou observando o movimento e outros realizando caminhadas ou 

resolvendo algumas pendências do cotidiano. 

Para sistematizar e tratar das informações observadas, entramos em contato com 

os idosos presentes diariamente na Avenida. Após os primeiros contatos, selecionamos 

cinco participantes no primeiro cenário que ocupavam cotidianamente aquele espaço e 

demos início à investigação por meio da entrevista semiestruturada62 e do registro 

fotográfico. Depois de identificá-los, nosso objetivo era identificar e interpretar, a partir 

de suas narrativas, as motivações das ocupações e dos usos e, por conseguinte, suas 

experiências cotidianas, as relações com a morfologia e as referências espaciais do lugar. 

As inter-relações permitiriam apreender as significações estabelecidas entre esse espaço 

e os sujeitos na ativação dos encontros e da sociabilidade. O processo de identificação 

dos sujeitos nos conduziu a um grupo singular: os idosos. Eles fazem da Avenida o lugar 

de verem e serem vistos, por meio de seus usos cotidianos. 

A Avenida Goiás configura-se como uma das poucas, em Goiânia, em que os 

idosos encontram espaço para se expressarem com liberdade e para estabelecerem 

contatos sociais com outras pessoas, pois, como argumenta Goldfarb (1998, p. 11; 36) “o 

velho, por não ser reprodutor de vida nem produtor de riqueza, nada vale; o valor social 

da velhice passa então a ser associado à inutilidade e decrepitude”. Diante do 

posicionamento da autora, constatamos que nem a sociedade nem o país, como o Estado, 

se atentaram para ver e entender as limitações e as demandas que o envelhecimento impõe 

ao velho, que quase sempre é visto como “o outro em quem não nos reconhecemos”.  

Na verdade, o Estado e a sociedade não se prepararam para adaptar as condições 

da casa, dos ambientes públicos, dos sistemas de saúde e da própria cidade para atender 

                                                             
62 As questões norteadoras das entrevistas realizadas encontram-se no Anexo 1. 
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a crescente expectativa de vida. Por isso, grande parte da sociedade considera os idosos 

como “fardos”, daí vem a dificuldade que os próprios sujeitos têm de lidar com a própria 

velhice e com a velhice do outro.    

Diante desta realidade, a sociedade e o poder público precisam discutir questões 

inerentes ao envelhecimento. É preciso superar os desafios e criar novas necessidades 

para tornar esse prolongamento da vida saudável e com outro significado social para eles, 

os velhos, e para as outras faixas etárias da sociedade.  

As transformações provocadas pelo avanço tecnológico e científico em escala 

global implicaram diretamente na dinâmica do perfil demográfico mundial e brasileiro. 

O avanço da medicina, a melhora dos serviços públicos voltados à educação, saúde, lazer 

e saneamento básico contribuíram simultaneamente para este processo. Aliados a estes 

fatores, segundo dados do IBGE (2010), outros indicadores foram importantes para 

demonstrar a transição demográfica no Brasil, entre eles destacamos a progressiva queda 

da taxa de natalidade nas últimas décadas e a sensível redução das taxas de mortalidade. 

Fatores estes que, juntos, resultaram no aumento do contingente de idosos e uma 

significativa redução no número de crianças e jovens.  

Segundo o mesmo censo do IBGE (2010), a população de idosos representa um 

contingente de quase 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos63 ou mais, (8,6% da 

população brasileira), sendo que, de acordo com as estimativas do órgão, nos próximos 

20 anos a população idosa no Brasil poderá ultrapassar os 30 milhões de pessoas e deverá 

representar quase 13% da população.  

Os dados mostram que o percentual de idosos tem aumentado em todos os Estados 

da federação, em Goiás essa tendência não é diferente. Na capital do estado, Goiânia, 

constatou-se também que a população goianiense está envelhecendo, o percentual de 

habitantes nesta faixa etária representa 6,31 em relação à população total, que conta com 

mais de 1 milhão e 302 mil pessoas (IBGE, 2010).  

Como vimos, de acordo com os dados censitários no Brasil, há um número 

expressivo de pessoas idosas no país e tende a crescer ainda mais nos próximos anos, 

conforme informou o IBGE. Em meio a essa realidade demográfica, quando se pensa no 

envelhecimento da população, tende-se a responsabilizá-los pelo colapso do sistema 

previdenciário que afetou o mundo e também o Brasil. No entanto, como afirma Goldfarb 

(1998, p. 3), relacionar a problemática do setor previdenciário apenas ao aumento da 

                                                             
63 Segundo a Política Nacional do Idoso, Lei nº 10.741 e o Estatuto do Idoso, são considerados como tais 

indivíduos com 60 anos ou mais de idade.  
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expectativa de vida é renegar que existem outros fatores que contribuem para essa 

questão. A autora ainda argumenta que a má distribuição de renda e de tecnologia afeta 

“diretamente os setores menos participantes do processo produtivo, como é o caso das 

crianças e idosos”.  

Para Bosi (1994, p. 77), a sociedade como um todo “rejeita o velho, porque ele 

não oferece nenhuma sobrevivência a sua obra. Perdendo a força de trabalho, ele já não 

é produtor e nem reprodutor”. Infelizmente, a sociedade brasileira não reconhece a 

velhice como uma categoria social e despreza a contribuição que os idosos dão à produção 

de bens, serviços e conhecimentos.  

Como retrataram Bosi (1994) e Goldfarb (1998), os idosos carregam uma imagem 

de invalidez perante a sociedade, pois naturalmente eles têm um ritmo mais lento, 

apresentam limitações físicas para se locomoverem, a saúde fica mais fragilizada e, 

contrapondo com a realidade urbana, se contrapõem à dinâmica da cidade pautada na 

rapidez, na produção em larga escala e no uso incessante de aparelhos com alta 

tecnologia. Tais fatos excluem cada vez mais o idoso da sociedade moderna, muitas vezes 

são vistos como entraves ao desenvolvimento e excluídos de participar da vida social no 

seu bairro ou nas ruas da cidade.     

A transição demográfica transcorrida no Brasil ainda é um fato recente, a questão 

do envelhecimento populacional remete a pensar nas perspectivas concretas em termo de 

acesso aos espaços públicos e à própria cidade. A sociedade deve garantir e reconhecer o 

idoso como “sujeito político detentor de novos direitos”, como assegura Sampaio (2017, 

s/n). 

Ao reconhecer esse fenômeno do crescimento da população idosa e das 

problemáticas inerentes a sua condição social, a velhice é de grande relevância para nossa 

investigação, pois a maioria dos sujeitos que ocupam diariamente o espaço público da 

Avenida Goiás é composta de idosos. Ao identificar os cenários na Avenida onde eles se 

comunicam livremente e interagem com outros sujeitos, poderemos ressignificar sua 

existência e ampliar as possibilidades de ocupação de espaços, sobretudo “transmitindo 

suas experiências simbólicas”, como bem escreveu Bosi (1994).  

No tocante à população idosa presente diariamente na Avenida, nos deteve 

apresentar as inter-relações deles com este espaço. Interessava-nos saber quais as formas 

de viver a cidade recriada pelos idosos, suas experiências cotidianas e suas redes de 

sociabilidade. Ao observá-los, percebemos que são capazes de recriar a sociabilidade no 

espaço público e de se reinventarem na relação com os outros sujeitos, na Avenida, 
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mesmo quando seus sentimentos e suas memórias estão fragmentados, quando há perda 

de referenciais e o desaparecimento das marcas do passado histórico inscritos na 

paisagem da Avenida Goiás.    

Durante a pesquisa, pudemos notar algumas mudanças de pensamento em relação 

ao seu envelhecimento. Tais mudanças podem ser verificadas nos depoimentos dos 

sujeitos e nos próprios comportamentos retratados nas fotografias. Eles têm agido como 

construtores de sua própria realidade e de suas próprias vontades, sentem prazer em estar 

na Avenida, utilizar os assentos dos bancos para conversar e observar cotidianamente o 

ritmo urbano daquela paisagem em movimento constante. Os sujeitos idosos observados 

e recrutados para nossa entrevista ultrapassam algumas adversidades, às vezes superam 

longas distâncias e o desconforto do transporte coletivo, para experimentarem este espaço 

que escolheram.    

A concentração de idosos nos cenários observados ocorreu predominantemente 

no período da manhã e durante a semana64, (Mapa 2). Em determinados trechos da 

Avenida, a presença de muitas árvores, em contraposição a outras ruas e avenidas 

adjacentes, formam sombras que ajudam a amenizar as altas temperaturas provocadas 

pelo período de estiagem em Goiás. A sensação de conforto térmico propiciado pelas 

copas das árvores é um dos fatores apontados pelos entrevistados como um dos atrativos 

positivos para permanecerem nesse espaço. Constatamos que as maiores densidades dos 

sujeitos idosos na Avenida estão relacionadas, basicamente, a dois fatores: a 

acessibilidade e a “significação” atribuída por eles ao espaço. 

Quanto à acessibilidade, devido a sua centralidade, a Avenida Goiás facilita o 

acesso e o deslocamento deles para outros locais. Como a Avenida faz parte do eixo de 

transporte Norte-Sul, existe uma articulação entre o Município de Aparecida de Goiânia, 

ao Sul, com a área central do Município de Goiânia, bem como, ligando os bairros da 

região Sul, Sudeste, Norte e Noroeste de Goiânia com a área do centro expandido de 

Goiânia. O eixo atualmente contempla 38 linhas de transporte coletivo, e 9 dessas linhas 

passam diariamente na Avenida Goiás (CMTC, 2012). 

O Sr. Eurípedes mora em Aparecida de Goiânia. O transporte coletivo, a facilidade 

das linhas de ônibus, é uns dos atrativos para ele vir até a Avenida Goiás:  

                                                             
64 Os dados apresentados foram obtidos a partir das observações em campo, entre julho de 2017 a maio de 

2018.  Para desvendar o número de sujeitos presentes e o turno com maior frequência, percorremos a 

Avenida em diferentes horários (pela manhã até às 12:00 h, no início da tarde e no final da tarde, a partir 

das 17:00h) durante uma semana e em meses alternados. Para atingir a meta pretendida, anotamos a 

quantidade de sujeitos presentes, as formas de uso e também fotografamos. 



121 
 

O ônibus que eu pego pra ir pra minha casa, passa aqui ó65. 

Eu moro ali no setor Centro-Oeste, onde era o Leite Gogó antigamente. 

[...] É. Pra rever os amigos66. 

Na parte da manhã e na parte da tarde é o período que mais gosto da 
Avenida mesmo. É que nesse horário não trabalho, tô de folga. Aí dou 

uma descansadinha aqui cedo e a tarde, porque eu trabalho à noite. [...]. 

Tenho muito amigo. Ixe. Aqui quase todo mundo me conhece, eu venho 

de anos67. 

 

O segundo fator é a significação atribuída pelos idosos. Em grande parte, está 

associada à disposição dos equipamentos urbanos na Avenida, como os assentos dos 

bancos, a presença das coberturas verdes e jardins, lixeiras e o piso regular. O uso dos 

bancos foi um detalhe recorrente citado por eles, alegando sua importância para relaxar 

em meio às árvores, refrescando-se à sombra, conversando animadamente com os 

conhecidos ou contemplando o movimento contínuo dos transeuntes e dos transportes.  

A principal coisa que causa briga é a sombra né. Se você achou uma 

sombra já corre doidinho e senta ali. Agora lá em cima, a sombra lá já 
é deles. Não adianta você... Às vezes você consegue que tá duas ou três 

pessoas junto sem serem eles, que aí o grupo não forma. Mas aí encosta 

na árvore e fica ali. Na hora que um levanta já corre e senta, aí os outros 
já vem e fica em volta de você [...]. Ficou bom também agora porque 

ficou livre a Goiás pra você sentar, passear, andar [...]. Nunca teve 

banco sempre não. Tinha poucos bancos, mas nunca era de madeira 

assim não, era de pedra. Esse banco aqui é mais confortável pra sentar. 
Já tá quebrando alguns por aí. Se você andar por aí68. 

 
Tem muita sombra, muita árvore e é muito bonita. Aqui é um cartão 

postal né69. 

 

Alomá (2013) enfatiza que, para garantir a reapropriação dos espaços públicos nos 

centros históricos das cidades, é necessário corrigir algumas “distorções complexas” e 

criar condições para se tornar um espaço atrativo para as pessoas de diferentes idades. A 

preocupação com esses espaços revela uma gestão que tem como meta a melhoria da 

qualidade de vida dos citadinos. A autora cita também alguns princípios básicos, entre 

eles: a inclusão de áreas verdes, a instalação de mobiliários urbanos adequados, a garantia 

da acessibilidade universal eliminando todo tipo de barreiras, dentre outras. 

                                                             
65 Entrevista concedida à autora por Eurípedes Miranda da Silva, em fevereiro de 2018 (Anexo 4). 
66 Entrevista concedida à autora por Roberto Firmino Vitória, em fevereiro de 2018 (Anexo 4). 
67 Entrevista concedida à autora por David Batista dos Santos, em março de 2018 (Anexo 6). 
68 Entrevista concedida à autora por Mauro Chaves, em março de 2018 (Anexo 10). 
69 Entrevista concedida à autora por David Batista dos Santos em março de 2018 (Anexo 6). 
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Em se tratando da Avenida Goiás, além de ser um símbolo histórico da cidade de 

Goiânia, esse lugar desperta diversos sentimentos e lembranças do passado. Alguns 

relatam, com certa nostalgia, o período em que trabalhavam e transitavam pela Avenida. 

Bosi (1994, p. 335) refere-se a Maurice Halbwachs para explicar as lembranças dos 

velhos e a função social que a memória individual exerce sobre a memória coletiva. 

“Pertencer a novos grupos nos faz evocar lembranças significativas para este presente e 

sob a luz explicativa que convém à ação atual”. 

As narrativas autobiográficas dos idosos entrevistados sempre remetem ao 

passado e a contextos socioespaciais específicos. Os relatos individuais recorrem às 

diferentes trajetórias do trabalho e às vivências cotidianas relacionadas com a cidade e 

também com a própria Avenida. Os trechos são expressivos de lembranças e também das 

características dos elementos urbanos presentes na paisagem, pois estes componentes 

criam condições necessárias para ocupar esse espaço.      

Ah, eu tenho mais saudade dos anos [19] 85, 87. Aqui era bem melhor 

que nós estamos hoje. Ah tinha mais movimento né. Era mais tranquilo 
[...]. Porque primeiro lugar a gente podia andar tranquilo à noite, não 

tinha essa bandidagem igual tem hoje. Eu mesmo, muitas e muitas 

vezes, eu tinha uma namoradinha lá no setor Pedro Ludovico. Não, eu 

ia pra lá e voltava uma hora, duas horas da manhã [...]. Não tinha nada. 
Não tinha violência, não tinha nada. Os únicos que, de vez em quando, 

falava com a gente era a polícia né. A polícia via a gente e “Vem de 

onde rapaz?” “É andando atoa aí” “Cuidado em, vai pra casa”70. 

Olha eu já fui engraxate, jornaleiro. Eu era um menino. Tinha uns 12 
anos, eu trabalhava já. Jornaleiro, engraxate que eu frequentava isso 

aqui. Era a década de 50 ou 6071. 

Ah! Nossa época era de 53 até 60. Muito, muito, muito mesmo. Então, 

depois acabou né. Ai a gente passa a ter outro tipo de vida, casamento. 

Aí a responsabilidade aumenta mais né, é obrigado né. E o trabalho, aí 
a gente deixou de vir pra Goianinha falado né. Trabalho, depois que a 

idade chegou, aposentou aí eu saio de casa todo dia pra não ficar o dia 

todo em casa. Então tem a ocupação pelo menos de sair. Aí eu escolhi 
a Avenida Anhanguera, porque tenho o acesso, Avenida Anhanguera 

não, a Avenida Goiás72. 

                                                             
70 Entrevista concedida à autora por Roberto Firmino Vitória, em fevereiro de 2018 (Anexo 4). 
71 Entrevista concedida à autora por Eurípedes Miranda da Silva, em fevereiro de 2018 (Anexo 4). 
72 Entrevista concedida à autora por Adonel Francisco Gualberto, em março de 2018 (Anexo 7). 
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 Em relação ao lazer, apenas um dos sujeitos apontou o cinema como umas das 

grandes diversões na década de 1980. No depoimento do Sr. Eurípedes Miranda, 

recordando dessa época com saudosismo, evidencia o prazer de ir ao cinema. “[...] Ia no 

cinema, tinha o cinema aqui. O cine Goiás”. 

A diversão para os sujeitos, provavelmente, era um momento efêmero, diante de 

um cotidiano de trabalho e em meio às condições materiais precárias, visto que, quando 

questionados em relação ao trabalho que desempenhava e à formação escolar, nos 

primeiros momentos, muitos deles não tiveram interesse em responder ou outras vezes 

desviavam do assunto. Entretanto, à medida que o diálogo ia se desenvolvendo, eles 

falavam de suas profissões e o que faziam. As profissões eram: servente, trabalhador da 

construção civil, jornaleiro, engraxate e porteiro de um edifício habitacional. Quanto ao 

período escolar, apenas o Sr. Mauro Chaves concluiu o ensino médio completo e fez 

outros cursos relacionados à sua profissão, os demais tinham escolaridade incompleta, ou 

seja, não concluíram o ensino fundamental.  

Ao falar do espaço da Avenida Goiás de hoje, os idosos deram suas próprias 

sugestões do que deveria mudar para que o espaço ficasse apropriado para eles e para o 

restante da população (Figuras 23 e 24).  

Acho que falta policiamento mais frequente. Por que a gente tá 

passeando aqui nesses dias e nunca vimos um policial73. 

É... que é bom é. Só que eles tinham que ter mais vontade com a 

segurança. Que é o que não tem. Pra você ver, Goiânia hoje, Goiás hoje 

era pra ter pelo menos 18 mil policiais militares né. Pelo o que eu ouço 

aí, não tem 12. Aí, como é que faz?  Às vezes eu fico aqui na Avenida 

Goiás, quatro horas e você não vê passar um policial74. 

Ao conversar com os idosos, percebemos o quanto a Avenida significa para eles: 

o poder experimentar a cidade, o prazer do encontro e de romper as limitações do corpo 

e da mente, se adaptar às novas formas de vida urbana e ainda manter as referências 

simbólicas de uma época em que se divertiam, andavam pelas ruas sem medo da 

violência, o tempo do trabalho. Enfim, despertaram neles lembranças de afetos, dos 

acontecimentos pretéritos na paisagem remanescente do espaço na Avenida Goiás. 

Vimos o quão importante é um espaço público de qualidade na cidade, que garanta 

o livre acesso e que possibilite a vida humana em todas as faixas etárias, especificamente 

para os idosos (Figuras 25 e 26). 

                                                             
73 Entrevista concedida à autora por Mauro Chaves em março de 2018 (Anexo 10). 
74 Entrevista concedida à autora por Adonel Francisco Gualberto, em março de 2018 (Anexo 7). 
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Figura 23. Sr. Adonel Francisco, 84 anos, 07 de 

março de 2018. Autora: Evania Martins Lima. 

Figura 24. Srs. Eurípedes Miranda, 65 anos, e 

Roberto Firmino, 73 anos. Autora: Evania Martins 

Lima. 

  

Figura 25. As experiências cotidianas dos sujeitos na 

Avenida Goiás, 10 de maio de 2018. Autora: Evania 

Martins Lima. 

Figura 26. Sr. Mauro Chaves, 68 anos, 20 março de 

2018. Autora: Evania Martins Lima. 

 

 

3.3 Cenário II: As relações socioespaciais e as experiências cotidianas dos sujeitos 

moradores na Avenida Goiás 
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Em determinados espaços públicos há uma experiência da vida pública articulada 

entre a dimensão física, os seus atributos e a dimensão humana. Verificamos, no segundo 

cenário, algumas similaridades em relação ao cenário anterior, porém há uma diversidade 

maior de sujeitos e de práticas cotidianas. Além das experiências cotidianas, os sujeitos 

são mais diversificados em relação ao primeiro. Os idosos ainda são maioria, porém não 

residem em outros bairros da capital, são moradores dos edifícios residenciais localizados 

na própria Avenida ou em ruas adjacentes. Há outra particularidade neste cenário, um 

perfil de pessoas mais jovens, inclusive dos cinco entrevistados-participantes, dois 

pertencem a uma faixa etária entre 20 a 35 anos, há presença também de um público 

feminino e de famílias com crianças.  

Em relação ao público feminino presente neste cenário, a maioria das mulheres 

são viúvas, algumas moram sozinhas ou com algum familiar. São aposentadas e 

moradoras de edifícios com nomes da família imperial brasileira.      

Na Avenida Goiás, como qualquer outro espaço público da cidade, vemos um 

movimento próprio das práticas cotidianas dos sujeitos na paisagem. A dinâmica 

socioespacial inscrita na Avenida aproxima-se do conceito de cotidiano elaborado por 

Lefebvre (1991), em uma trivialidade composta por repetições: gestos no trabalho e fora 

do trabalho, movimentos mecânicos (das mãos e do corpo, assim como de peças e de 

dispositivos); há idosos fazendo caminhadas ou passeando com seus animais de 

estimação, crianças correndo nas calçadas do canteiro e algumas senhoras sentadas nos 

bancos conversando animadamente com outras moradoras.  

Diferentemente do outro cenário, os usos no cotidiano são mais diversificados. O 

ritmo da vida urbana neste trecho se compara à rua descrita por Carlos (1996, p. 90) que 

“ainda preserva o sentido do encontro”, onde emergem “novos ou velhos usos” do espaço, 

o que comprova que nem toda prática socioespacial foi aniquilada pela modernidade.   

Goiânia, como outras cidades brasileiras, teve uma transformação socioespacial 

intensa, desigual e complexa, para atender as demandas de uma sociedade global, 

informatizada e midiática. Na Avenida Goiás, existe um movimento próprio e uma 

experiência urbana produzindo uma dinâmica socioespacial repleta de significações, em 

relação às demais paisagens urbanas do Setor Central de Goiânia. Assim, como evidencia 

a autora, em determinadas porções do espaço goianiense, identificam-se esses 

movimentos singulares, formados por “subjetividades complexas e por uma teia de 

significações que interagem com valores, sentidos e os símbolos dos sujeitos” 

(CAVALCANTI, 2007, p. 17). 
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Na dimensão do cotidiano, em frente aos poucos condomínios residenciais 

existentes na Avenida, observa-se, no período matutino (Mapa 3), uma ocupação 

frequente por parte dos moradores. Os objetos fixos e naturais instalados em toda a faixa 

dessa via pública, os bancos e as árvores, proporcionam aos moradores de diferentes 

faixas etárias uma dinâmica social urbana singular: a manifestação das relações humanas, 

como local de encontro, de lazer, de descanso e de contato com a vida pública. 

Em relação à outra referência espacial presente neste cenário, o Restaurante 

Cidadão, por motivos de reformas, alterou a rotina diária que era estabelecida em suas 

proximidades. Os sujeitos idosos, em sua maioria do sexo masculino, mantinham uma 

frequência regular, deslocavam-se de suas casas, almoçavam no restaurante e em seguida 

encontravam seus conhecidos e amigos no canteiro central da Avenida.  

Dessa forma, nos meses em que o restaurante ficou fechado, os idosos não 

compareciam mais em frente ao estabelecimento, como nos meses anteriores, a maioria 

dispersou e os demais se direcionaram para o outro Restaurante, na região de Campinas.   

Após três meses fechado para reforma, foi reaberto em 28 de março de 2018. No entanto, 

a dinâmica socioespacial produzida pelos frequentadores antes do fechamento ainda não 

foi retomada por completo. No atual momento, presencia-se um regresso dos idosos, não 

em grande número como foi identificado nos meses anteriores, mas já existe uma 

representatividade significativa. 

A partir das narrativas dos sujeitos, constatamos que a Avenida Goiás constitui 

“uma extensão de suas moradias”. Vimos que as relações sociais construídas nas 

proximidades dos condomínios, entre o público e o privado, se mesclam, tal como 

afirmam Jacobs (2014) e Matos (2002). Esses cruzamentos possibilitam a formação de 

uma rede de sociabilidade pública:  

Em apartamento a gente sente preso, aquele que não é acostumado 

morar em apartamento. Estou aqui de uns tempos pra cá. Eu não 

acostumo, não acho bom não [...]. Tem mais liberdade, todo mundo que 

passa na rua conhece o outro. [...]. Ah, eu converso com tanta gente 

aqui! O povo conversa muito comigo. Então, uma pessoa que eu até 

conheço pouco, vem e senta perto de mim, conversa comigo. Eu sou 

uma pessoa, assim, parece que o povo olha em mim e acha graça de 

conversar comigo, gente boa, mas é tudo gente boa né. Então, eu sou 

meio esperta, não vou conversando com qualquer um. Na hora que eu 

vejo que não está certo, eu levanto, “Desculpa, dá licença, estou 

saindo”. A gente, morador do interior, foi criado no interior, mas 

acostumou com gente da cidade também75. 

                                                             
75 Entrevista concedida à autora por Maria Aparecida de Sousa Rufino, em janeiro de 2018 (Anexo 4). 
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Eu frequento a Avenida Goiás já há algum tempo, uns 10 a 12 anos por 

aí. E eu viajo muito, então eu viajo muito para o interior. Mas quando 

eu estou em Goiânia, sempre estou aqui. [...]. Eu canso de estar em casa 

porque eu moro sozinho. Aí eu digo: “Vou para a rua”. A minha rua é 

a Avenida Goiás! Aí eu fico aqui olhando o movimento, perturbando as 

pessoas que passam, aí quando eu enjoo, volto para casa de novo. É 

assim76. 

Pra mim é muito importante. Por que toda vida... Desde que eu mudei 
pra Goiânia, toda vida eu morei aqui na Avenida Goiás e na Rua doze. 

Pra mim é uma das avenidas principal. Eu gosto muito de morar nesse 

pedaço aqui. Porque aqui é perto de tudo, perto de hospital, 
supermercado. As coisas pra mim é mais vantajoso morar aqui.  

 
[...] aqui eu encontro as pessoas de mais idade, converso com pessoas 

conhecidas daqui do prédio. Eu sou vizinha, mas... quase não vou à casa 

dos outros. Então, é aqui que a gente reúne pra conversar com os 

amigos, contar as conversas77... 

 Os fragmentos das entrevistas comprovam a relevância desse espaço, os sujeitos 

sentem-se melhores e mais ativos nos espaços públicos, uma vez que estes permitem uma 

maior convivência social. Há, ainda, os benefícios decorrentes dessa articulação para a 

saúde física e mental. Reconhecemos na Avenida uma nova dinâmica socioespacial 

enriquecedora. Os outros dois sujeitos de outra faixa etária também relatam o significado 

da Avenida, destacando outros elementos, como podemos conferir nos relatos. 

A Avenida Goiás pra nós é o nosso lazer. É onde a gente conversa. Pra 

gente sempre conversar. O nosso lazer é aqui na Avenida Goiás [...]. 

Depois das 17:30h, depois que eu busco os meninos na escola [...]. Aqui 

é o espaço de brincar. Como a gente mora em apartamento, não tem 

espaço, aí todo final de tarde nosso espaço de lazer é aqui78. 

 
 

                                                             
76 Entrevista concedida à autora por César Anes de Souza, em fevereiro de 2018 (Anexo 5). 
77 Entrevista concedida à autora por Raimunda Santana Fleire, em março de 2018 (Anexo 8). 
78 Entrevista concedida à autora por Marceana Pereira de Brito, em março de 2018 (Anexo 9). 
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Todo dia de manhã para ir para o trabalho e voltar também. [...] Eu 

acho que ela é importante porque... ainda mais para os ciclistas que 

vai mais rápido79. 

Os depoimentos de Marceana e de Felipe revelam outros aspectos, elementos e 

observações sobre a mesma Avenida que diferem dos demais sujeitos. Porém, há um 

aspecto importante em relação aos dois: como pertencem a uma faixa etária definida 

como adultos, eles possuem uma rotina de trabalho. Então, a Avenida apresenta outro 

significado para esses sujeitos, eles intercalam seu tempo de trabalho com as horas de 

descanso e, no caso da Sra. Marceana, como ela tem filhos, a calçada e o canteiro são 

locais de recreação para suas crianças (Figura 27). 

O jovem Felipe Mendes destaca os benefícios da implementação das estações de 

bicicletas compartilhadas, na Avenida, para o cidadão. Como mora na Rua 6, no Setor 

Central, e trabalha no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na Avenida Assis 

Chateaubriand, no Setor Oeste, ele se identifica como usuário do sistema, se desloca 

todos os dias de sua residência para o trabalho utilizando uma das bicicletas 

compartilhadas (Figura 28).  

Como enfatizam Alomá (2013) e Jacobs (2014), o uso diversificado dos espaços 

públicos favorece uma ocupação positiva nos espaços e aumenta cada vez mais a 

vitalidade urbana.  

 

 

                                                             
79 Entrevista concedida à autora por Felipe Mendes Lisboa, em janeiro de 2018, Anexo 7. 
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Figura 27. Moradora da Avenida Goiás e seus 

filhos. Autora: Evania Martins Lima. 

Figura 28. Estação 1 – Avenida Paranaíba com a 

Avenida Goiás das bicicletas compartilhadas . 

Autora: Evania Martins Lima. 

 

Quando nos referimos a algum problema relacionado aos aspectos físicos, os 

elementos urbanos e a própria vivência deles com a Avenida, esses sujeitos disseram:  

É um pouco de desmazelo, sabe o que eu acho. Porque os bancos dos 

véio sentar por aqui tem noite que amanhece tudo esparramado. Os 

“bebos” tiram os bancos dos lugares. Acho que tinha que ter um jeito 

de guardar isso aí. Na hora que você chega os bancos estão pra li. 

Tudo esparramado. [...]. Tem hora que chega os bancos tá tudo para 

um lado para o outro. Agora, outras coisas, eu não tenho o que falar 

não. Eu sento aqui há muitos anos, nunca aconteceu nada assim 

comigo, com nós, com as mulheres, com as mulheres de idade80. 

Até uns três anos atrás, ela estava muito boa porque a arborização não 

tinha engrossado né. As raízes estavam fechadinhas. Uns três anos pra 
cá a raiz começou a brotar, aí começou a prejudicar a calçada. E essa 

calçada é especial, é diferente né. Então ela precisa de um cuidado 

especial e uma manutenção constate. E isso ela não está tendo, mas eu 
acredito que seja porque a nossa capital é muito grande e a prefeitura 

com poucos recursos. E eu acredito que ela faça o trabalho por etapas 

[...]81. 

 

Tirar esse povo que mexe com droga. Dá muita preocupação pra 

gente, aqui a noite é muito perigoso. Deu dez horas da noite a gente 

não pode ir nem... ir pra igreja, a gente já fica com medo de ir pra 

                                                             
80Entrevista concedida à autora por Maria Aparecida de Sousa Rufino, em janeiro de 2018 (Anexo 4).  
81 Entrevista concedida à autora por César Anes de Souza, em fevereiro de 2018 (Anexo 5). 
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igreja, porque deu nove, dez horas a gente já fica com medo de 

atravessar, aqui, a Paranaíba. Cheio de problema, cheio de gente aí82. 

Principalmente os moradores de rua, uns cachaceiros que ficam 

aqui e enchendo saco também. E não é muito agradável não. 

Mas tirando isso, aqui é um bom lugar83. 

E o que desagrada é a falta de policiamento que tem aqui nessa 

região do centro. Tem muito usuário de droga. Você vê bastante 

e a polícia não faz nada84. 

Constatamos que a maioria deles teme a falta de segurança que tanto ameaça as 

pessoas nas ruas ultimamente. Como enfatizamos no tópico 3.1, propiciar locais seguros 

depende de vários fatores, como a iniciativa da própria sociedade e dos órgãos públicos 

responsáveis. Quanto aos outros elementos urbanos, os bancos e a arborização, 

infelizmente há um descaso do poder público em reparar os danos causados pela ação 

do tempo e pela depredação causada por certos indivíduos.  

 Notamos que neste cenário há uma infinidade de maneiras de praticar o espaço 

da Avenida Goiás, visto que cada ocupação ocorre de forma diferente a cada dia, 

mudando por vezes em função dos aspectos físico-ambientais que alteram a rotina desse 

espaço. De fato, existe uma mistura de sujeitos diferentes convivendo neste espaço, e 

não há como negar que existem problemas estruturais e sociais, mas o espaço público 

da Avenida tem o poder de agregar as pessoas e estimular a interação entre elas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
82 Entrevista concedida à autora por Raimunda Santana Fleire, em março de 2018 (Anexo 8). 
83 Entrevista concedida à autora por Marceana Pereira de Brito, em março de 2018 (Anexo 9). 
84 Entrevista concedida à autora por Felipe Mendes Lisboa, em janeiro de 2018 (Anexo 7). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em nossa pesquisa sobre as novas formas de experimentar os espaços públicos 

do centro da cidade, tendo como referência a configuração espacial da Avenida Goiás, 

identificamos a existência de sujeitos comuns que, por meio das práticas cotidianas, 

ativam a sociabilidade urbana tão ameaçada pelos ritmos modernos nas cidades 

contemporâneas. 

Podemos afirmar que, nos cenários analisados, a vida pública e social resiste às 

mutações do espaço e do tempo e, percebemos ainda, o prazer de diversos sujeitos de 

estarem e reocuparem o espaço público da Avenida Goiás. As trajetórias cotidianas 

desses sujeitos obedecem a certos padrões identitários, a certos componentes urbanos 

instalados na Avenida e a outras razões que não foram retratadas pelos participantes.  

Os sujeitos, em particular os idosos,  ao frequentar regularmente o espaço 

público expõem por  meio de um conjunto de práticas, códigos comportamentais, ritmos 

diários, semanais e sazonais (que incluem os horários de preferência e as frequências de 

uso), opiniões e valores dos sujeitos, preferências por determinados trechos da Avenida 

e os públicos que querem encontrar, sobrepondo nesse espaço público um dado tempo-

espaço e um arranjo espacial específicos.  

Os sujeitos frequentadores desses espaços públicos constantemente têm 

fomentado a sociabilidade, criando e recriando imagens mentais e valores associados a 

esse espaço, por meio de práticas sociais desenvolvidas por si mesmos e pelos outros. 

Tais práticas se desenrolam ao longo do tempo, reforçando assim a vitalidade desse 

espaço na orientação de encontros sociais.   

Percebemos que os sujeitos têm a sociabilidade como motivação principal para 

vivenciar ou frequentar a Avenida, de antemão projetam um conjunto de significados 

relacionados a esse local e aos sujeitos que ali encontram. Mesmo que esse espaço tenha 

passado por inúmeras transformações, tanto na morfologia como nas dinâmicas 

socioespaciais, vemos que os idosos e os outros moradores experimentam essa Avenida 

como local de lazer, de encontros, de caminhadas, ou simplesmente pelo prazer de 

permanecer sentados nos bancos apreciando a paisagem.  
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O uso desse espaço público é resultado de um ritmo particular de cada sujeito e 

também do ritmo geral de um grupo, o qual também define um ritmo para o espaço 

público que frequenta e experimenta. Ancorados nos ritmos pessoais, desde os mais 

efêmeros até os permanentes, por terceiros ou por iniciativa pública ou privada, os 

sujeitos que caminham para a Avenida criam e recriam suas próprias experiências 

urbanas nesse espaço.  

A relação do sujeito com as características do espaço é preponderante nas 

dinâmicas espaciais e sociais e, consequentemente, na sociabilidade. Dependendo de 

quanto mais próximo ou distante a pessoa estiver do lugar de destino, ela irá atribuir um 

significado àquele espaço, isso influenciará no seu tempo de permanência e na 

frequência com que virá ao local. 

Constatamos que o público regula seu comportamento e sua permanência na 

Avenida Goiás de acordo com outros frequentadores. Estabelecer, neste espaço, um 

enredo urbano regado de significados nos faz ver certos problemas que muitas vezes são 

invisíveis diante dos movimentos urbanos rotineiros em cada fragmento do espaço 

urbano. 

O fenômeno urbano detectado na Avenida e exposto pela banalização que lhe é 

conferida, como assinala Gomes (2013), expõe a fragilidade dos órgãos responsáveis e 

da sociedade em criar ambientes urbanos que sejam favoráveis e aptos para os idosos. 

Os sujeitos idosos presentes no espaço público não reivindicam melhores condições para 

o seu grupo no âmbito político. Mas, verificamos que, diante da falta de alternativas, 

eles criaram mecanismos de superação e de ocupação do espaço.   

É necessário a colaboração dos órgãos públicos, técnicos e estudiosos do espaço 

urbano, arquitetos, urbanistas, cientistas sociais e outros profissionais atuantes no campo 

da teoria e da prática, com finalidade de se atentar para os espaços públicos de uso 

coletivo. As intervenções valorizam o potencial simbólico e multiplicador produzido 

pelos distintos sujeitos sociais no fomento às formas de lazer e de convivência humana 

na cidade.  
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ANEXO 1 

 

QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA  

 

1. Dados pessoais (idade, escolaridade, estado civil/filhos, gênero, ocupação, 

deslocamento para localidade, tipo de transporte utilizado) 

2.Quais são os principais motivos que o levam a frequentar a Avenida Goiás? 

3. Qual o período do dia que você costuma frequentar esse local? 

4. Em se tratando dessa avenida, você tem algum local preferido? Qual (is)? 

5. Em sua opinião, o que mais agrada e o que mais desagrada na Avenida Goiás? 

6. O Sr. ou Sra. se sente parte desse espaço? A Avenida Goiás?  

7. Trajetória cotidiana e o contexto de vivência com a Avenida Goiás (GO). 
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ANEXO 2 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

TCLE 
 

O senhor/senhora está sendo convidado a participar, como voluntário (a), da 

pesquisa: Enredos urbanos na Avenida Goiás: sujeitos sociais e o espaço público na 

cidade de Goiânia-GO. Meu nome é Evania Martins Lima, sou a pesquisadora 

responsável, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Geografia, no Instituto de 

Estudos Socioambientais (IESA), da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se o Sr. ou Sra 

aceitar fazer parte desse 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 de 

forma alguma. Mas, se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser 

esclarecidas com a pesquisadora responsável por e-mail: evaniamlima@hotmail.com 

ou por meio de ligação a cobrar, através do seguinte contato telefônico: (062) 98426-

5545. 

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, no telefone (62) 3521-1215. 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

Título da Pesquisa: Enredos urbanos na Avenida Goias: sujeitos sociais e o espaço 

público na cidade de Goiânia-GO. 

Pesquisador Responsável: Evania Martins Lima 

Orientadora: Ana Cristina da Silva. 

Telefone para contato: (62) 984265545 ou (62) 3224-2864. 

Correio eletrônico: evaniamlima@hotmail.com. 

Sobre a pesquisa: 

mailto:evaniamlima@hotmail.com
mailto:evaniamlima@hotmail.com
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 O objetivo desse estudo é compreender a inter-relação entre os sujeitos sociais 

e o espaço público urbano da Avenida Goiás, a partir das múltiplas vivências cotidianas, 

sobretudo em relação às experiências urbanas dos transeuntes, moradores e 

trabalhadores permanentes no espaço público. O presente estudo faz parte de uma da 

pesquisa, em nível de mestrado, no Programa de Pós-graduação do Instituto de Estudos 

Socioambientais (IESA), da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

 Sua participação nessa pesquisa ocorrerá a partir da realização de uma entrevista, 

que será feita na própria Avenida Goiás, sobre a sua experiência pessoal como: morador, 

trabalhador ou transeunte na Avenida Goiás, na cidade de Goiânia. Ao participar, você 

poderá contribuir para a formação de um espaço mais democrático e participativo na 

cidade de Goiânia, levando em conta a sua percepção e a sua experiência de cidadão e 

trabalhador para que possam existir propostas e discussões para entender e procurar 

melhorar os aspectos físicos e culturais da Avenida Goiás e de outros espaços públicos, 

no sentido de promover as práticas socioespaciais em Goiânia.    

 Colocamo-nos à disposição para prestar esclarecimentos antes, durante, e depois 

da realização da pesquisa e sobre a metodologia utilizada, a transcrição e interpretação 

das entrevistas ou quaisquer outras informações referentes ao estudo. 

 A coleta dos depoimentos será nos meses de novembro e dezembro do ano de 

2017. A divulgação dos depoimentos será feita no texto da dissertação, além de 

publicações em artigos científicos e apresentação de trabalhos em eventos científicos. 

Não haverá nenhum tipo de despesas pessoais para os participantes ou algum tipo de 

pagamento por sua participação. 

 Você tem total liberdade de recursar-se a participar ou retirar seu consentimento 

em qualquer fase da pesquisa sem qualquer tipo de penalidade. 

Sobre sua participação: 

1. Informamos que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira 

pela sua participação na pesquisa; 

2. Não há previsão de risco físico ao participar da pesquisa; 

3. Há um risco psicológico, pois caso se sinta desconfortável com alguma pergunta que 

lhe traga recordações dolorosas, constrangimento ou desconforto, você tem total 

liberdade para excluir questionamentos que não queira responder ou não participar da 

pesquisa; 

4. Manteremos sigilo sobre todas as informações confidenciais da pesquisa, bem como 

a privacidade dos entrevistados. No trabalho final, não divulgaremos o nome, desde que 
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não autorizado, colocaremos nomes fictícios, caso seja necessário. Por outro lado, caso 

seja de seu interesse, o colocaremos mediante sua manifestação e autorização. 

5. A partir da divulgação dos resultados, a pesquisa irá compreender as suas 

representações, as lutas pela sobrevivência humana, a relação socioespacial do sujeito 

como trabalhador e frequentador desse espaço público, no sentido de repensar os 

significados dos espaços públicos na cidade moderna.   

- A entrevista e as imagens coletadas dos participantes serão fundamentais para pensar 

a inclusão dessa população nos espaços públicos urbanos, como forma de garantir sua 

cidadania e o significado simbólico desse local. 

6. Os dados coletados na pesquisa serão mantidos em arquivo, físico e/ou digital, por 

um período de cinco anos após o termino da pesquisa. 

O Sr. ou Sra. poderá se recusar a participar da pesquisa ou retirar seu 

consentimento em qualquer fase, sem penalidade alguma.    

1.2.  Consentimento da Participação da Pessoa como participante da Pesquisa: 

 

Eu,................................................................................................................., inscrito(a) 

sob o RG/ CPF/ n.º ......................................................., abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo intitulado: Enredos urbanos na Avenida Goiás: sujeitos sociais e o 

espaço público na cidade de Goiânia-GO. Destaco que minha participação nesta 

pesquisa é de caráter voluntário. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que 

minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário.  Fui, ainda, devidamente 

informado e esclarecido, pela pesquisadora responsável Evania Martins Lima, sobre a 

pesquisa, os objetivos, 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 2017. 

Autorização para captura e divulgação de imagens: 

 
(    ) Permito a captura e divulgação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa; 

(  ) Não permito a captura e publicação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa. 

 

Manifestação de interesse na publicação do nome nos resultados publicados: 
(    ) Gostaria de ser identificada na publicação dos resultados da pesquisa. Autorizo. 
(    ) Não gostaria de ser identificada na publicação dos resultados da pesquisa. Não autorizo. 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do (a) participante. 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do (a) pesquisador (a) responsável. 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

Entrevistas com moradores e frequentadores regulares na Avenida Goiás 

Entrevista realizada no dia 24 de janeiro de 2018, no canteiro central, na Avenida 

Goiás. 

Entrevistada: Maria Aparecida de Sousa Rufino – moradora do Ed. D. Pedro II - 

aposentada.   Idade: 80 anos. 

Entrevistadora: Evania Martins Lima. 

Evania: A senhora é moradora de algum destes edifícios? E sempre morou aqui?  

Sra. Maria Aparecida: Em apartamento a gente sente preso, aquele que não é 

acostumado morar em apartamento. Estou aqui de uns tempos pra cá. Eu não acostumo, 

não acho bom não! No interior tenho mais liberdade, tem mais conhecido... Eu moro no 

Edifício D. João.  

Evania: A senhora tem conhecidos por aqui? 

Sra. Maria Aparecida - Tem mais liberdade, todo mundo que passa na rua conhece o 

outro. É melhor. Mas por outro lado, também, o interior tá difícil também. As coisas que 

tem aqui em Goiânia pra lá também tem.  

Evania: E sobre a saúde... 

Sra. Maria Aparecida - Essa questão de saúde, saúde nada.  Eh, tem uns médicos lá, 

tem hospital, mas quando é uma coisa pior mesmo vem pra cá. Lá têm uns médicos bons 

no interior, são todos médicos bons, mas falta aparelho, falta uma coisa melhor para o 

tratamento né. Às vezes falta uma UTI, falta muita coisa lá no interior que não tem. 

Então, o povo tem que vir para a cidade grande.  

Evania: Aqui, além das amigas que a senhora tem no prédio, outros amigos a senhora 

fez aqui na Avenida? Aqui no canteiro central?  

Sra. Maria Aparecida -Ah! Eu converso com tanta gente aqui! O povo conversa muito 

comigo. Então, uma pessoa, que eu até conheço pouco, vem e senta perto de mim, 

conversa comigo. Eu sou uma pessoa, assim, parece que o povo olha em mim e acha 

graça de conversar comigo. Gente boa né, mas que é tudo gente boa né. Então, sou meio 

esperta, não vou conversando com qualquer um. Na hora que eu vejo que não está certo, 

eu levanto: “Desculpa, dá licença, estou saindo”. A gente, morador do interior, foi criado 

no interior, mas acostumou com gente da cidade também.  

Evania: É a gente tem que ser desconfiado também né dona Maria?  

Sra. Maria Aparecida: É. Confiando e desconfiando.  

Evania: É confiando e desconfiado. E de certa forma a senhora até distrai também a 

vida? 

Sra. Maria Aparecida:- É distrai. Se estamos conversando assim que nem nós estamos 

aqui, vem alguém e nos conta um causo das antiguidades, fala dos passados, conta uma 

pra outra né. Conversa sobre família, então a gente vai passando o tempo. Então é só 

isso. De passear eu não gosto mais.  

Evania - Sei. E se não tivesse esse canteiro central aqui pra senhora, em frente do prédio, 

como seria a vida da senhora? 

Sra. Maria Aparecida -Ah! Era muito ruim. Eu acho que nem estaria aqui mais. Aqui 

é uma diversão, assim, a gente distrai. Tem hora que estou até sozinha sentada aqui, que 

a mais espertinha das “véias” amigas está sumida. Então venho aqui e sento, converso 

com a pessoa, às vezes, que eu conheço menos, né. Tudo isso é conversa, tem nada não. 

Tem gente que tem medo de sentar aqui, eu não tenho não.  

Evania: A senhora não tem medo?  

Sra. Maria Aparecida: Não. Não tenho não.  
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Evania: Foi bom a senhora tocar nesse ponto porque tem algumas pessoas que têm 

medo, têm insegurança? 

Sra. Maria Aparecida: Tem, tem medo da insegurança. Mas eu não tenho medo de 

sentar aqui, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que confia muito em Deus. Só 

acontece aquilo comigo se eu não tiver fé no meu Deus. Aí deve ficar desprotegido, né. 

Mas aquela pessoa que confia em Deus, ele é sempre protegido. Pois é, aconteceu até 

muitas coisas comigo aqui senti que estou protegida por Deus.  

Evania: E sobre os aspectos da Avenida mesmo, tudo, o jardim, as árvores. A senhora 

tem alguma coisa a dizer? O que a senhora mais gosta e o acha que precisa ser feito para 

melhorar?  

Sra. Maria Aparecida: A Avenida Goiás tinha que ser mais bonita, né. A rua principal 

de Goiânia, a primeira avenida que teve aqui, eu acho, não lembro bem não, mas acho 

que foi Goiânia. Goiânia é mais ou menos da minha idade, então essa avenida aqui é 

muito velha. Ela não é bonita. Tem outras avenidas que não são as principais que é mais 

bonita do que ela. Acho que está precisando de um pouquinho de beleza. 

Evania: Mais beleza... A senhora lembra um pouquinho do passado dela? 

Sra. Maria Aparecida - Lembro um pouquinho. Aqui era assim: a feira eram aqueles 

barracos de feira, aqueles barracos de lona. Desde lá de baixo até em cima. Então, eu 

conheço essa parte ali, eu lembro. Era, assim, esquisito, né. Aí, mudou. Agora tá boa a 

avenida, mas [se] cuidar melhor ainda, fica melhor.  

Evania - Para ficar melhor ainda, o que precisa? 

Sra. Maria Aparecida - É o povo desmazelo, sabe o que eu acho. Porque os bancos 

dos “véio” sentar por aqui tem noite que amanhece tudo esparramado. Os “bebos” tiram 

os bancos dos lugares. Acho que tinha que ter um jeito de guardar isso ai. Na hora que 

você chega os bancos estão pra li. Tudo esparramado.  

Evania: Sério? 

Sra. Maria Aparecida: É, os bancos da Goiás. Então o povo põe no lugar de novo e 

senta né.  

Sra. Maria Aparecida: Tem hora que chega os bancos tá tudo para um lado para o 

outro.  

Evania: Que pena, dona Maria. 

Sra. Maria Aparecida: É isso é verdade. 

Sra. Maria Aparecida: Agora, outras coisas, eu não tenho o que falar não. Eu sento 

aqui há muitos anos, nunca aconteceu nada assim comigo, com as mulheres, com as 

mulheres de idade. 

Evania: Qual o horário que a senhora costuma vir? Pela manhã ou a tarde? 

Sra. Maria Aparecida: É a tarde né! Não, assim, outras coisas nunca aconteceram, pelo 

menos comigo não. 

Evania: E com a senhora? 

Sra. Maria Aparecida: Não. Passa aí aquele povo, às vezes na perna, agora parou um 

pouco, sumiu. Mas não maltrata ninguém não.  

Evania: Sei. 

Sra. Maria Aparecida: Pelo menos eu não. Mas já teve furtos por aqui, sabe? 

Evania: Já presenciou furtos? 

Sra. Maria Aparecida: Já teve furtos de celular. Uma vez umas mulheres aí com celular 

nas portas ali já passaram, já pegou e já correu com o celular delas. Nas portas da 

Avenida Goiás...dos prédios, já ouvi falar. Eu não vi não, mas ouvi falar. Agora comigo 

graças a Deus... Oi eu também desço aqui, aí um tipo desse não tem joia, não tem nada 

que eu sei que hoje em dia não pode mais usar isso mais. 

Evania: Isso. 
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Sra. Maria Aparecida: Eu nem sei onde foi as minhas coisas de joias. Dei pras filhas 

e nem sei o que elas fez. Falei: “não quero”. Eu sento no banco da Goiás, sei lá se uma 

hora vem fazer um mal pra mim por causa de uma coisa a toa!? Então, não quero. Mas 

a segurança precisa ser mais cuidada. 

Evania: Precisa mesmo! 

Sra. Maria Aparecida: Precisa. Porque não acontece com uns, mas acontece com 

outros né. Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Graças a Deus! Nem com as 

minhas amigas aqui também. 

Evania: A senhora falou que já tem as amizades das senhoras que moram no prédio. A 

senhora fez outras amizades além dos moradores aqui, dos frequentadores que tem aqui? 

Sra. Maria Aparecida: Tem muita amizade que mora mais longe. Passa aqui, conversa 

comigo, vai na minha casa. A gente conhece mais pessoas né. Então, conheço mais 

gente. 

Evania: Que foi feita aqui mesmo? 

Sra. Maria Aparecida: Foi feita aqui mesmo. Não, outras amizades até a gente 

conhecem há mais tempo né. Antes de eu morar aqui. Aí vem aqui, vem na nossa casa, 

amigo véi, antigo. Aparece aqui em casa sempre né. Na minha casa, vem. 

Evania: E no passado dona Maria, a senhora lembra como era a vida das pessoas aqui 

que vivia aqui? A senhora até que não foi moradora?  

Sra. Maria Aparecida: Não. Era mais seguro né. Não tinha medo não. A pessoa ficava 

aqui até tarde. Eu morei... Quando eu conheci aqui esses prédios eu tinha 42 anos, que 

aluguei ali para as minhas filhas estudarem. Eu morava no interior. Então, naquele 

tempo não tinha nada mesmo. Que eu tinha umas amigas “véias”, que até já morreram, 

uma era do Latifa, morava outras... Do nome delas ainda lembro de duas... A do Latifa 

que era a mãe do dono da... Como é que chama uma empresa antiga, meu Deus? Ela 

chamava Fued Rassi. 

Evania: Há o Fuad Rassi?  

Sra. Maria Aparecida: É o Fuad Rassi, eu era muito amiga da mãe dele. Então a gente 

sempre ficava aqui até tarde, até dez horas. Não tinha nada. Agora o povo até dez horas 

fica com medo. 

Sra. Maria Aparecida: Aí, diferenciou um pouco. Porque não tinha medo, nós 

ficávamos aqui até tarde sentada. Os bancos eram de cimento e nós ficamos aqui, não 

tinha medo não. Agora hoje tem algumas pessoas que tem medo: “vamos embora, tá na 

hora de nós irmos embora, vamos...”. 

Evania: Ah! Sei. 
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ANEXO 5 

 

Entrevista realizada no dia 02 e fevereiro de 2018, no canteiro central, na 

Avenida Goiás. 

Entrevistado: César Anes de Souza – aposentado – morador da Rua 68, Setor 

Central.  

Entrevistadora: Evania Martins Lima. 

Evania: Bom dia, meu nome é Evania Martins Lima, sou pesquisadora da UFG e estou 

aqui agora ao lado do senhor César que é um frequentador, também, da Avenida Goiás. 

Bom dia, Sr.César! 

Sr. César: Bom dia, Evania! 

Evania: Sr. César, o senhor podia falar quanto tempo frequenta a Avenida? 

Sr. César: Eu frequento a Avenida Goiás já há algum tempo, uns 10 a 12 anos por aí. E 

eu viajo muito, então, eu viajo muito para o interior. Mas quando eu estou em Goiânia, 

sempre estou aqui.  

Evania: Sei. E qual o período que o senhor sempre está aqui na Avenida? 

Sr. César: Período? 

Evania: É período. Pela manhã, à tarde ou à noite? 

Sr. César: É sempre pela manhã.  

Sr. César: É que a tarde já é mais quente. Apesar de ser bem arborizado dá pra fazer 

caminhada de manhã e à tarde né. Mas eu gosto de caminhar pela parte da manhã. 

Evania:- O senhor é morador aqui próximo? 

Sr. César: Próximo. Moro ali na [Rua] 68.  

Evania: Ah sim. Senhor César, o senhor pode falar um pouquinho do que mais te agrada 

na Avenida e o que mais te desagrada, também, como frequentador e cidadão? 

Sr. César: Ultimamente ela foi recuperada e ficou muito boa. Até uns três anos atrás, 

ela estava muito boa porque a arborização não tinha engrossado né. As raízes estavam 

fechadinhas. Uns três anos pra cá a raiz começou a brotar, aí começou a prejudicar a 

calçada. E essa calçada é especial, é diferente né. Então ela precisa de um cuidado 

especial e uma manutenção constate. E isso ela não está tendo, mas eu acredito que seja 

porque a nossa capital é muito grande e a prefeitura com poucos recursos. Eu acredito 

que ela faça o trabalho por etapas, aí terminou aquela etapa ou aquele setor aí, ela vai 

para outro setor e aí vai ficando mais longe e esquece de voltar para ver como ficou o 

trabalho anterior. E a diferença que estou sentindo de uns três anos pra cá é só isso aí. É 

só o problema das raízes que estão precisando de uma, digamos assim, uma acomodação 

né. Um reparo. 

Evania: Outra questão. Quando o senhor vem pra Avenida, além do que o senhor falou 

de fazer um exercício, o senhor também encontra pessoas conhecidas para se distrair, 

para conversar? 

Sr. César: Não, eu sempre digo: “eu não tenho amigos e também não tenho inimigos”. 

Conheço muita gente, mas eu esse negócio de: “Ai, eu vou tomar café na casa do fulano 

por causa de que é meu amigo”, nunca fui. Não faço isso não! Eu moro sozinho e adoro 

o meu canto, adoro a Goiás que eu digo que é a minha pista de cooper . Porque vou e 

volto, vou e volto. Onde eu canso eu tenho lugar para sentar, sabe! Os vândalos andaram 

quebrando os banquinhos dali e o que fazer né? Precisa de uma recuperação, mas é o 

que falei, a prefeitura faz o serviço, vai embora para outro setor e não volta né. Mas fora 

isso para mim tá tudo bem. À noite eu não posso falar nada à noite, porque à noite eu 

não saio. Então, só posso falar do dia, da noite eu não sei se tem lâmpada. À noite, nada. 

Evania: Há a questão da iluminação. E a questão da segurança?  

Sr. César: É o que eu acabei de falar agora, a noite é... 
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Evania: Mas assim durante o dia, quanto durante ao dia? 

Sr. César: Não, aqui não tem problema. 

Evania: O senhor nunca presenciou nada ou nunca teve mede de alguns frequentadores? 

Sr. César: Não, eu acho que tem precaução não tem esse problema não. É saber onde 

se anda, com quem se anda. Que se você sair de madrugada, você está sujeito a encontrar 

qualquer coisa. Eu como não saio, então para mim está tudo bem.  

Evania: Entendi. O senhor acredita que esta Avenida proporciona qualidade de vida 

para os moradores da cidade de Goiânia? 

Sr. César: Ah! Eu acho. E acho. 

Evania: Principalmente depois da... 

Sr. César: É depois que ela foi arrumada. 

Evania: Que ela foi revitalizada, o que ocorreu? 

Sr. César: foi muito boa. Foi o que eu falei. Ô esse trecho aqui as árvores estão 

novinhas, ainda não tem problema, mas na parte de baixo lá, já precisa arrumar. As 

árvores já engrossaram e as raízes subiram. 

Evania: As raízes já subiram. Essa questão das pérgolas que eram do projeto, o senhor 

lembra quando Pedro [Wilson] fez questão dos projetos e essas pérgolas aqui, que iriam 

trazer as bancas e o pessoal das bancas não quis vir para o centro o Sr. acha que se 

tivessem as bancas a integração com os moradores seria melhor? 

Sr. César: Ah, eu não sei, não sei. Se não vieram é porque... 

Evania: O pessoal achou que na época, que seria difícil atravessar para comprar, mas 

hoje não tem mais banca de rua porque o jornal acabou, revista ninguém compra, tudo 

é internet.  

Sr. César: Eh! A coisa mudou muito né!  

Evania: Mudou muito. 

Sr. César: Pra comprar, pra comer, pra beber não precisa sair de casa. Sai se você quiser. 

Evania: É verdade, bem colocado. 

Sr. César: É isso. 

Evania: Para finalizar a entrevista, como o Sr. resumiria sua relação com a Avenida 

Goiás?  

Sr. César: Eu canso de estar em casa porque eu moro sozinho. Aí eu digo: “Vou para a 

rua”. A minha rua é a Avenida Goiás! Eu fico aqui olhando o movimento, perturbando 

as pessoas que passam. Aí quando eu enjoo volto para casa de novo. É assim! 
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ANEXO 6 

 

Entrevista realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, no canteiro central, na 

Avenida Goiás. 

Entrevistados: Sr. Roberto Firmino Vitória – Aposentado – Idade: 65 anos. 

Morador de Aparecida de Goiânia.  

Sr. Eurípedes Miranda da Silva – Aposentado – Idade: 73 anos.  Mora: no Setor 

Centro – Oeste. 

Entrevistadora: Evania Martins Lima. 

Evania:- Sr. Roberto e Sr. Eurípedes são frequentadores da Avenida Goiás há quantos 

anos?  

Sr. Roberto: Há eu desde quando eu nasci. Eu moro aqui né.  

Evania: Quantos anos o senhor tem? 

Sr. Roberto:  65. 

Evania: Senhor Eurípedes. Nesse aspecto, o que o senhor vê da Avenida Goiás, o que 

ela representa? Um ponto de fazer amizade? O senhor conheceu muita gente aqui que 

virou amigo do senhor? 

Sr. Roberto:  Aqui tem muito amigo meu. Aqui é o lugar dos amigos da gente. É aqui 

mesmo.  

Evania: E nesse período que o senhor frequenta mais aqui. O que traz de mais nostalgia 

para o senhor? Qual foi a época que o senhor tem mais saudade da Avenida Goiás? 

Sr. Roberto:  Há, eu tenho mais saudade dos anos [19] 85, [19] 87. Aqui era bem melhor 

que nós estamos hoje.  

Evania: Por que ela era melhor? 

Sr. Roberto:  Ah tinha mais movimento né. Era mais tranquilo. Agora a gente não pode 

ficar sentado aqui que os bandidos chegam. 

Evania: Hoje é mais perigoso? 

Sr. Roberto:  Agora é perigoso demais. Muito perigoso. 

Evania: Vocês frequentam aqui mais ou menos que horário do dia? De manhã, à tarde 

ou à noite?  

Sr. Roberto:  Durante o dia sempre, na parte da manhã.  

Evania: Mais a parte da manhã? E nesse período, na época da juventude do senhor, o 

senhor vinha pra cá? Pra procurar namorada? 

Sr. Roberto:  Ia no cinema, tinha o cinema aqui. O Cine Goiás. 

Evania: Agora não tem mais. Aí vinha, sentava no cinema, conversava com todo mundo 

na porta do cinema?  

Evania: E hoje o objetivo de vocês é encontrar os amigos aqui? Ficar sentados? 

Sr. Roberto:  É encontrar os amigos, conversar... 

Evania: Relembrar o passado, os bons tempos? 

Sr. Roberto:  É uns tempos pra trás aí.  

Evania: - O senhor vem mais pra cá pra sair de casa, pra ter alguma coisa pra você ou 

só pra... 

Sr. Roberto:  Antigamente a gente vinha mais pra cá para caçar serviço. Agora não, eu 

estou idoso, aposentado, aí venho só pra cá pra encontrar os amigos véi. 

Evania: Na paisagem da Avenida o que o senhor acha de mais bonito nela? 

Sr. Roberto: Ah!o mais bonito... 

Evania: - Em relação a outras avenidas. 

Sr. Roberto:  Pra mim o mais bonito aqui é a Praça Cívica ali. 

Evania: - A Praça Cívica. Mas na Avenida Goiás mesmo, o que o senhor identifica de 

mais bonito? O que precisaria fazer dela hoje, quando o senhor frequenta? Quando o 
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senhor começou a frequentar na década de [19] 60, [19]50? Como ela era da década de 

[19] 50 pra hoje? 

Sr. Roberto: Essa rua aqui não tinha asfalto era tudo disso aqui paralelepípedo. 

Evania: Era paralelepípedo a Goiás na década de [19] 60? 

Sr. Roberto: Essa Avenida Goiás ali e a Avenida Anhanguera ela só tinha um pedaço 

asfaltado. 

Evania: E como era a arborização na época que o senhor era mais jovem? Era mais 

bonita ou mais feia? 

Sr. Roberto: Quando eu era mais jovem achava mais bonita.  

Evania: Era mais bonita? 

Sr. Roberto: Mais lugar pra gente ir.  

Evania: Tinha mais lugar pra vocês irem? 

Sr. Roberto: Tinha a estação rodoviária lá embaixo, mas era boa demais.  

Evania: E o senhor, senhor Roberto, qual a diferença que o senhor vê na Avenida 

Goiás? 

Sr. Eurípedes Miranda: Muita diferença. Porque primeiro lugar a gente podia andar 

tranquilo à noite, não tinha essa bandidagem igual tem hoje. Eu mesmo, muitas e muitas 

vezes, eu tinha uma namoradinha lá no Setor Pedro Ludovico. 

Evania: - Aí o senhor a trazia e vinha namorar aqui na Goiás? 

Sr. Eurípedes Miranda: Não, eu ia pra lá e voltava uma hora, duas horas da manhã. 

Evania: Andando na Goiás duas horas da manhã? 

Sr. Eurípedes Miranda: Não tinha nada. Não tinha violência, não tinha nada. Os únicos 

que, de vez em quando, falava com a gente era a polícia né. A polícia via a gente e: 

“Vem de onde rapaz?” “É andando a toa aí”. “Cuidado em, vai pra casa”. 

Evania: Quantos anos o senhor frequenta a Avenida com mais regularidade? Tem 

quantos anos hoje? 

Sr. Eurípedes Miranda: 5 anos- 73 anos 

Evania: E o senhor começou frequentar aqui na década de [19] 50 ou [19] 60? 

Sr. Eurípedes Miranda: Olha, eu já fui engraxate, jornaleiro. Eu era um menino. Tinha 

uns 12 anos, eu trabalhava já. Jornaleiro, engraxate, que eu frequentava isso aqui. 

Evania: Hoje o senhor mora onde? O senhor vem pra cá como, na Avenida? 

Sr. Eurípedes Miranda: Ônibus. Eu moro ali no Setor Centro-Oeste, onde era o Leite 

Gogó, antigamente. 

Evania: Sim. Aí o senhor mora sozinho? 

Sr. Eurípedes Miranda: Não. Eu moro com o meu menino. No mesmo lote mora a 

irmã, sobrinhas e sobrinho.  

Evania: Aí o senhor vem na Avenida Goiás pra rever os amigos, bater papo? 

Sr. Eurípedes Miranda: É. Pra rever os amigos.  

Evania: Pra contar as histórias?  

Sr. Eurípedes Miranda: É. Contar as mentiras né. 

Evania: Além desse amigo do senhor, tem mais alguma? A turma, o grupo é grande? 

Sr. Eurípedes Miranda: É de uns 10 mais ou menos. 

Evania: E o senhor conheceu esse pessoal, todo mundo aqui na Avenida Goiás? 

Sr. Eurípedes Miranda: Não. Uns nós trabalhamos juntos. Eu com ele aqui mesmo, 

trabalhávamos juntos. E outros conhecemos aqui mesmo.  

Evania: E a amizade continua? 

Sr. Eurípedes Miranda: A amizade continua. 

Evania: E o espaço ajudou isso? 

Sr. Eurípedes Miranda: Ajudou. 

Evania: De certa forma ajudou vocês a estabelecer um contato, um vínculo?  
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Sr. Eurípedes Miranda: hum hum... 

Evania: O que vocês acham de atrativo aqui? Ou por que vocês não procuram outro 

lugar e sim aqui?  

Sr. Eurípedes Miranda: Não sei. Eu acho que a nossa amizade já está enterrada aqui. 

E a turma sempre vem pra cá. Porque se eu for lá pra campinas ou outro canto, eu não 

encontro eles. Eles não estão. Aqui não. Aqui eu já sei. Eu já encontrei. 

Evania: Fica mais fácil, então, pra questão da locomoção, pra estar mais próximo? 

Sr. Eurípedes Miranda: É. É sim. 

Evania: O senhor Eurípedes falou que mora em Aparecida. A questão do transporte 

coletivo, a facilidade das linhas de ônibus é um dos atrativos pra vocês virem para a 

Avenida Goiás também? 

Sr. Eurípedes Miranda: O ônibus que eu pego pra ir pra minha casa, passa aqui ó 

[indica o ponto de ônibus].  

Evania: Então a questão de locomoção também é um dos atrativos pra vocês virem para 

Goiás? 

Sr. Eurípedes Miranda: É. 

Sr. Eurípedes Miranda: É mais fácil né. 

Evania: Por que vocês já têm, né, a carteirinha de idoso? Que já não paga. 

Sr. Eurípedes Miranda: É.  

Evania: Antes de o restaurante Cidadão fechar, vocês também frequentavam o 

restaurante? 

Sr. Eurípedes Miranda: Frequentava. Eu vinha no almoço aí quase todo dia. Agora eu 

estou almoçando lá em Campinas. Esse que está reformando, tem outro em Campinas. 

De vez em quando eu vou almoçar lá. 

Evania: Isso também atrapalhou o encontro de vocês? O fechamento? 

Sr. Eurípedes Miranda: Atrapalhou sim porque muito deles não vem né.  

Evania: - Então era algo que favorecia também né? 

Sr. Eurípedes Miranda: Ajudava bastante, ajudava bastante mesmo. 

Evania: Espero que ele reabra logo.   

Sr. Eurípedes Miranda: Logo. Eles acabarem com essa reforma aí e logo nós voltamos 

lá de novo.  
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ANEXO 7 

 

Entrevista realizada no dia 24 de janeiro de 2018, no canteiro central, na Avenida 

Goiás. 

Entrevistados: Felipe Mendes Lisboa – 19 anos 

Entrevistadora: Evania Martins Lima. 

Evania: Bom dia.  

Felipe: Meu nome é Felipe, eu sou de Formosa. 

Evania: - Felipe qual é a sua frequência na Avenida, você sempre vem aqui e qual o 

objetivo que sempre está aqui? 

Felipe:  Todo dia de manhã para ir para o trabalho e voltar também.  

Evania:  E qual a importância dela para a sua vida e para a cidade de Goiânia? O que 

você acha? 

Felipe:  Uai, eu acho que ela é importante porque... ainda mais para os ciclistas que vai 

mais rápido  

Evania: Questão de mobilidade urbana? Você acha importante a Avenida Goiás como 

mobilidade urbana, de trajeto para você passear e trabalhar e curtir. Ou você acha que 

só trabalho que é importante? 

Felipe:  Há ela é boa porque você pode virar pra qualquer lado, praticamente em tudo. 

E você não precisa ficar fazendo curva toda hora. 

Evania: Ah sei. Você trabalha por aqui perto mesmo? 

Felipe:  Eu trabalho lá no Tribunal de Justiça.  

Evania: No Tribunal de Justiça. Quantos anos você frequenta a Avenida Goiás? 

Felipe:  Ah, eu venho pra cá desde pequeno. Só que eu vim morar aqui faz dois anos. 

Evania:  Pois é, quando vinha do interior, morava em Formosa, você vinha na Avenida 

Goiás, você gostava de vir na Avenida Goiás ou não? 

Felipe:  Ah eu não gostava muito não porque minha tia não deixava eu ficar saindo pra 

rua assim, ainda mais porque era perigoso por conta de usuários de droga. 

Evania:  E hoje você vê alguma insegurança também na Avenida?  

Felipe:  Vejo, tem muito drogado aí. 

Evania:  É, mas gera um perigo pra quem frequenta ou não? 

Felipe: Só quando está mais tarde que tem menos pessoas e o povo começa a sair. Eu 

moro aqui no centro mesmo e vejo bastante. 

Evania: Você mora onde? 

Felipe: Na Rua 6. 

Evania: Ah você mora bem próximo da Avenida Goiás. Além de você ser usuário das 

bicicletas, você tem o hábito de vir aqui também? 

Felipe: Ah eu venho cá pra comprar algumas coisas nos centros comerciais aqui. 

Evania:  Sim. Você fez amizade aqui na região da Goiás? 

Felipe:  Não. 

Evania: Você tem o hábito de frequentar a Avenida depois de seu expediente de 

trabalho? 

Felipe:  Não. O povo aqui não sai né. O povo aqui geralmente sai cedo e voltam umas 

seis horas e entra pra dentro de casa. O povo aqui no centro é assim.  

Evania:  Isso. A gente vê mais uma outra... Outro nível. Os aposentados que ficam aqui 

na Avenida. É sempre as pessoas mais velhas. 

Felipe:  Todo dia tem gente mais velha sentada no banco conversando. 

Evania:  Mas pra vocês do grupo mais jovem não. Ela não é atrativa, nessa questão? 

Felipe:  Eu não acho não. Mas tem o Chorinho que o povo vai aqui. Só que eu nunca 

fui não. Minha prima vai. Já me chamou só que não animei de ir não.  
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Evania: E o que mais te agrada e o que mais te desagrada da Avenida Goiás ou o que 

precisa ser melhorado? 

Felipe: O que me agrada é sinalização aqui né. Que dá pra você ir de bicicleta. Os sinais 

estão abertos aqui. E o que desagrada é a falta de policiamento que tem aqui nessa região 

do centro. Tem muito usuário de droga. Você vê bastante e a polícia não faz nada.  

Evania: E quanto ao paisagismo da Avenida? Você gosta dela? Questão de arborização, 

do paisagismo, o que falta? 

Felipe:  Uai. Eu acho bom porque tem muita sombra né. Que nem a gente está aqui 

agora. Tem lugar, tem praça que você vai e não tem nada, só sol.  

Evania:  Você costuma frequentar ruas ou praças de Goiânia? Ou parques? 

Felipe:  Ah não. 

Evania:  Não? Você não tem? 

Felipe:  Também não tenho tempo. 

Evania: Ah sei, é questão de tempo. 

Felipe:  Faço trabalho, faculdade. Aí chego aqui e já está de noite já.  

Evania: O que mais desagrada e agrada na visão de vocês jovens, na Avenida? 

Felipe:  Uai, eu gosto dela. Só não passei muito porque eu ia para a rodoviária né. Aí o 

caminho que o ônibus faz da minha casa é bem simples por causa da Avenida. Porque 

ele não tem que ficar fazendo muitos trajetos. E o que me desagrada é meio que 

abandonada, parece que ela está um pouco abandonada. Tem muitas pessoas que vivem 

aqui mesmo, meio que abandonadas pela prefeitura e bem que elas poderiam ser 

acolhidas pra não ficar muito aqui. Eu também quase já fui assaltado aqui uma vez e é 

meio perigoso. Só isso. 

Evania:  Sei. Também vou fazer a mesma. O que mais te agrada e mais desagrada na 

Avenida? 

Felipe: O que mais me agrada é a facilidade de casa até o serviço, de casa até a 

faculdade. E o ponto negativo é a segurança, principalmente de noite que a “rua” fica 

mais deserta e tem muitos moradores de rua.  

Evania:  Vocês têm o hábito de ir pra rua, parque ou praças de Goiânia? Espaços 

públicos, no caso? 

Felipe:  Também não! E a questão de fazer amizade de conhecer gente, paquera? 2- 

Então é isso, obrigado. Tudo de bom para vocês.  
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ANEXO 8 

 

Entrevista realizada no dia 20 de março de 2018, no canteiro central , na Avenida 

Goiás. 

Entrevistado: David Batista dos Santos – aposentado – idade: 68 anos morador da 

Avenida Goiás, Setor Central 

Entrevistadora: Evania Martins Lima. 

Evania: Sr. David, bom dia. Como eu havia dito anteriormente, antes de ter aproximado 

do senhor, estou fazendo uma pesquisa sobre a importância dessa Avenida para a cidade 

de Goiânia, até mesmo para o centro, inclusive, principalmente, para os moradores e 

frequentadores. E como o senhor me disse que já é um morador e frequentador né? Qual 

é o período que o senhor sempre vem à Avenida?  

Sr. David: Na parte da manhã e na parte da tarde. É o período que mais gosto da 

Avenida mesmo.  

Evania:  Quais os motivos que leva o senhor a frequentar essa Avenida? 

Sr. David: É que nesse horário, eu não trabalho, tô de folga. Aí eu dou uma 

descansadinha aqui cedo e a tarde, porque eu trabalho à noite.  

Evania: O senhor mora sozinho hoje? 

Sr. David: Moro sozinho.  

Evania: E a Avenida é uma distração? 

Sr. David: É uma distração. 

Evania: - Aqui o senhor tem amigos locais, pessoas para conversar?  

Sr. David: Tenho muito. Tenho muito amigo. Aqui quase todo mundo me conhece, eu 

venho de anos. 

Evania: Sei, já um bom tempo né. E se tratando ainda da Avenida, Sr. David, o que 

mais agrada e o que mais desagrada nela? 

Sr. David: O que mais desagrada é que o motivo hoje, você não pode ter muita 

confiança em ninguém mais, acabou e isso não é só aqui, é em todo lugar. 

Evania: É em todos os lugares... 

Sr. David: Mas no resto é tudo normal, pra mim é tudo normal.  

Evania: Algumas pessoas que eu entrevistei, na Avenida, me falaram que um dos 

principais problemas é a questão da insegurança. O senhor já passou por algum 

problema, alguma experiência negativa? 

Sr. David: Não. Não. Eu já vi, mas comigo nunca aconteceu nada. Graças a Deus!  

Evania: Graças a Deus... Sr. David, relembrando também um pouquinho do passado 

dessa Avenida, o que o senhor tem a nos contar? 

Sr. David: Eu alembro dessa Avenida, assim que eu cheguei aqui, era uma feira né? A 

Avenida era uma feira! Feira Hippie aí, né? 

Evania: Isso. 

Sr. David: Depois eles tiraram ficou beleza e tal. Acabou aquele tumulto de gente, 

assim, invadindo o espaço dos outros que queria passar né. Então, uma beleza!  

Evania: - Então o senhor pode-me dizer que foi importante esse projeto de requalificar 

essa Avenida? 

Sr. David:2- Foi. Muito, muito importante. Muito, muito mesmo! Colocaram banco... 

Evania: O que o senhor acha de mais atrativo nela? 

Sr. David:  Tem muita sombra, muita árvore e é muito bonita. Aqui é um cartão postal 

né. 

Evania: - É o cartão postal! 

Sr. David: Então é isso. 

Evania: Tem quantos anos que o senhor frequenta aqui? 
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Sr. David: Ah, tem 20 anos.  

Evania: - O senhor é casado? Era casado? 

Sr. David: Não. Já fui. Sou separado, sou divorciado. 

Evania: - Aí o senhor frequentava mais na época que era casado ou depois que separou? 

Sr. David: Quando eu vim pra cá eu já era separado. E hoje eu fico aqui durante a 

semana, fim de semana eu tenho chácara. Vou pra minha chácara, fico pra lá e venho na 

segunda. Vou domingo e venho segunda. 

Evania: Criou algumas amizades ou só conhecidos aqui? 

Sr. David: Não, eu tenho muito amigo aqui. Muito amigo. O prédio ali mesmo é muito 

cheio de... tem muita gente, advogado, tudo é amigo meu.  

Evania:  Os advogados também frequentam aqui?  

Sr. David: Frequentam. Ih, quando der um tempinho eles estão sentados aí. 

Evania: Que bom então. Ou seja, nós podemos dizer, pra encerrar a entrevista, que essa 

Avenida, além dela ser um cartão postal, como o senhor disse, ela é muito importante 

realmente para lazer, encontro e descanso? 

Sr. David: Muito. Isso aí é o que é a Avenida. 

Evania: Isso. É o que difere. Tá certinho Sr. David, é isso mesmo. 
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ANEXO 9 

 

Entrevista realizada no dia 07 de março de 2018, no canteiro central , na Avenida 

Goiás. 

Entrevistado: Adonel Francisco Gualberto – aposentado – idade: 84 anos -  

morador do Crimeia Leste 

Entrevistadora: Evania Martins Lima. 

Evania: Bom dia senhor Adonel. Eu estou aqui, como eu disse pro senhor, fazendo uma 

entrevista pra saber qual é a relação dos cidadãos goianiense com a Avenida Goiás que 

é uma avenida muito importante pra cidade. Então, primeiramente eu gostaria de falar 

quais os motivos que leva o senhor vir à Avenida, o que o senhor gosta de fazer aqui e 

quantas vezes ao dia, se é sempre. 

Sr. Adonel: Não, eu venho só na parte de cedo. Eu venho aqui para a Avenida Goiás, 

antiga Goianinha. Quando eu cheguei aqui só tinha essa parte aqui, Avenida 

Anhanguera, Goiás, Araguaia e o Botafogo, que hoje é a Praça do Botafogo né, que é 

onde a gente... E o vai-e-vem da Anhanguera, nesse tempo da cidade né! Então, a gente 

trabalhava o dia todo e à noite fazia esse vai-e-vem. 

Evania:  Esse vai-e-vem era na Avenida Anhanguera? 

Sr. Adonel:  Na Avenida Anhanguera e também na Goiás.  

Evania: - Que época?  

Sr. Adonel: - Ah, nossa época era de [19] 53 até [19]60.  

Evania:  E o senhor frequentou muito? 

Sr. Adonel: Muito, muito, muito mesmo! Então, depois acabou né. Aí a gente passa a 

ter outro tipo de vida, casamento. Aí a responsabilidade aumenta mais, é obrigado né. E 

o trabalho, aí a gente deixou de vir pra Goianinha. Trabalho, depois que a idade chegou, 

aposentou, aí eu saio de casa todo dia pra não ficar o dia todo em casa. Então, tem a 

ocupação pelo menos de sair. Aí eu escolhi a Avenida Anhanguera, porque tenho o 

acesso, Avenida Anhanguera não, a Avenida Goiás. Por causa de que tenho algum jeito 

de sentar, mas a gente já está triste com isso né, porque estão criando um modo de 

trânsito na Avenida Goiás... 

Evania: No caso da instalação do (Bus Rapid Transit) BRT?  

Sr. Adonel: Então, a gente tá muito triste com isso porque no fim vai acabar os bancos. 

Igual, eu mesmo, ás vezes, a gente faz até uma. “O que você vai fazer no centro?”, aí eu 

falo: “eu sou banqueiro”. 

Evania:  Interessante.  

Sr. Adonel: “Eu sou banqueiro”. “Uai, cê tem banco?” Eu digo não, o dono do banco 

não é banqueiro? Então, eu vou pra Avenida Goiás. Eu sou banqueiro assim, porque eu 

sento no banco. 

Evania: E aqui o senhor faz amizade? O senhor encontra amigos aqui? Conhecidos? 

Sr. Adonel: - Encontro muito amigo aqui. Até agora no momento, as pessoas da minha 

idade até estão poucas, mas ainda tem alguns ainda. E outras pessoas mais novas 

também. Tem o novo que ainda perde tempo com o idoso né. Que possa perguntar o 

passado, o que está mudando aqui na cidade. Em minha opinião já mudou demais. 

Goiânia já foi bem melhor do que está agora né, pra o idoso, agora pra quem é novo não. 

O comércio, estudar, eu acho que hoje é melhor do que no passado. Pra gente estudar é 

melhor. No meu tempo era mais difícil. Só que a escola pública do passado era bem 

melhor. Tinha mais era escola pública. A escola particular era muito pouca. Então esse 

povo, hoje, governadores, prefeito, eles todos estudaram em escola pública. Então, a 

gente tem a tristeza de hoje ver as pessoas... 

Evania: O problema do ensino público, não só em Goiás né.  
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Sr. Adonel: Do ensino público. No Brasil inteiro. 

Evania: No Brasil inteiro né Adonel? Voltando um pouquinho a falar da Avenida, o 

senhor já disse que uma das coisas que mais te atrai são os bancos. E além dos bancos, 

quais seriam outros elementos que o senhor descreveria que mais o agrada? 

Sr. Adonel: - Não me agrada. Não tem agrado. Porque hoje é o comércio né? O próprio 

comércio na Avenida Goiás já é uma tristeza. O povo clama demais, deixa o camelô 

tomar conta. Não é que eu sou contra o camelô. Eu acho que tinha que ser aquele camelô 

mesmo que precisa, não é quem atrapalha o movimento da Avenida. Embora os que 

aqui já teve muito pior. Já teve uma época que a gente não podia sentar na Avenida 

Goiás.  

Evania: Foi na década de [19] 90 né? Aquele período. 

Sr. Adonel: Justamente. Aí nós tivemos um prefeito que teve coragem de tirar o pessoal 

da Avenida Goiás e da Anhanguera. 

Evania: Então o senhor achou muito importante a requalificação que foi feita aqui, em 

2002, pela administração do Pedro Wilson? 

Sr. Adonel: Do Pedro Wilson. Pro meu gosto foi o melhor prefeito pra essa parte. 

Evania:  Sim. 

Sr. Adonel:  Foi o Pedro Wilson [ex-prefeito de Goiânia no período de 2001 a 2004]. 

Mas infelizmente ele ajudou tanto a cidade que hoje ele não ganha nem para vereador. 

É esquisito e eles gostam do político mentiroso. 

Evania: Infelizmente o brasileiro ainda não sabe votar, Sr. Adonel? 

Sr. Adonel: Eles gostam do político que promete, dá dois litros de gasolina. Agora 

mesmo vai vir aí, mês de outubro. Aí muitas pessoas votam por causa da botina, da 

dentadura, da gasolina, tem essa parte toda. Infelizmente o brasileiro tem esse lado. 

Evania: - Tem, infelizmente. 

Sr. Adonel: Ele não olha aquele político que trabalha certo. Que geralmente tá difícil, 

o político tá difícil, não é fácil.  

Sr. Adonel: - E se tratando da rua, essa rua é considerada hoje uma das mais importantes 

pra Goiânia! Quando o senhor se lembra da rua o que vem na sua memória?  

Sr. Adonel:  Eh! A Avenida Goiás ainda é.  

Evania: Ainda é.  

Sr. Adonel: Segundo, a Araguaia também é muito importante. A Avenida Araguaia. 

Mas aqui tinha também a Praça Cívica, hoje já não né? 

Evania: Não tem mais aquela função que ela tinha no passado.  

Sr. Adonel:  Aquela função boa do passado. Só tem o nome né, do construtor.  

Evania: Isso. Que é do senhor Pedro Ludovico. Em relação ao passado da Avenida, o 

que o senhor lembra? O que vem a mente do senhor de lembrança dela? 

Sr. Adonel: - Da Avenida Goiás? 

Evania: É, da Avenida Goiás. 

Sr. Adonel: - Não, que toda vida ela foi a presença de Goiânia. Inclusive tinha o trem 

de ferro. A estação era na Avenida Goiás. Então todo mundo que chegava do Brasil, ou 

mesmo do exterior, primeiramente era a Avenida Goiás né. Inclusive o avião era no 

Setor Aeroporto. Tudo era Avenida Goiás!  

Evania: Ou seja, ela era a centralidade mesmo. 

Sr. Adonel: Era a centralidade. É uma pena.  Porque eu, do jeito que vai o movimento 

hoje, ficou tudo diferente, ela vai, eu não digo acabar, a Avenida Goiás, mas a boniteza 

da Avenida Goiás nó não vamos ter mais.  

Evania: - Espero que não senhor Adonel. O senhor estava me falando antes de 

começarmos a entrevista, como é a relação do idoso com a cidade. Para o senhor, a 

cidade oferece locais para que o senhor possa ter lazer, encontrar... 
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Sr. Adonel: Não, não. Isso aí não oferece. Não tem na Goiânia nessa parte nada pra 

idoso. Eu, por exemplo, ir ao [Parque] Mutirama, eu não vou né, o quê que eu vou fazer 

no Mutirama? No Horto é bom, mas também já é um pouco difícil. Até eu gostava, 

antigamente eu ia muito ao zoológico né. Hoje já não vou mais. Por causa justamente 

do modo hoje da violência, que geralmente o idoso, ele é um pouco, não tem dinheiro, 

mas sempre é visado né. Tem esse lado. 

Evania: - É tem isso. Ah foi bom o senhor tocar nessa questão. Já tem quanto tempo 

que o senhor frequenta aqui? 

Sr. Adonel: A Goiás? 

Evania: A Avenida mesmo. Sempre saindo da sua casa? 

Sr. Adonel: Tem uns 10 anos. 

Evania: Já tem 10 anos. O senhor já sofreu algum problema de abordagem? Dessa 

questão? 

Sr. Adonel: 2- Não. Essa parte da violência, até agora eu tenho muita sorte. Eu nunca 

tive problema com violência em nada.  

Evania: - Ah, sim. 

Sr. Adonel: Não sei se é o meu jeito, o meu modo de agir. Porque, às vezes, eu... Nunca 

tive. Até agora não. Só que hoje eu não saio à noite. Deu a noite e a gente tá em casa. 

Embora a violência hoje não tenha lugar. Mesmo em casa a gente está sujeito.  

Evania: Está sujeito... Ah eu entrevistei outras pessoas e elas me disseram que além dos 

bancos, da acessibilidade de vir pra cá, outro fator que favoreciam eles virem aqui era o 

Restaurante Cidadão. O senhor também? 

Sr. Adonel: 2- Não. Eu sou bastante familiar nessa parte né. Eu posso falar sobre eu 

ficar viúvo? 

Evania: Pode sim. 

Sr. Adonel: 2- Então, eu toda vida trabalhava e todo jeito eu tinha que almoçar em casa, 

às vezes, eu até perdia dinheiro ou hora pra almoçar em casa. Eu sou bastante familiar. 

Aí minha mulher faleceu. Aí eu continuo do mesmo jeito. Eu tenho duas filhas que 

moram comigo. Então o almoço faz é em casa. Eu nunca frequentei Restaurante Cidadão 

Mas ele era de uma utilidade muito grande. Foi um mau o que esse pessoal fez de parar 

com o [Restaurante] Cidadão da Avenida Goiás.  

Evania: Mas eu acredito, eles disseram que vão entregar até o final. Mas como tudo do 

governo atrasa né? No final do mês, desse mês de março.  

Sr. Adonel: - Mas tem muito idoso ou mesmo pessoas novas que precisam disso aí. Eu 

não preciso, mas eu conheço muita gente que precisa. Por que eles não alugaram outro? 

Outra sala e continuasse? Agora parar? 

Evania: Parar totalmente né... 

Sr. Adonel: É... Aí deixa, onde fala a injustiça. 

Evania: A injustiça. Principalmente para aqueles que mais precisam e era um preço 

mais acessível né.  

Sr. Adonel: Parece que eles não acreditam mais na pessoa idosa ou na pessoa 

trabalhadora né. Quem sustenta o país? É o trabalhador né. É o estudante que estuda pra 

engrandecer o Brasil. A professora hoje, praticamente está ficando extinta a classe de 

professor né.  

Evania: Porque os alunos dão trabalho hoje. Eu sou professora.  

Sr. Adonel:  Inclusive você vê. A professora do primário, eu acho que era o povo que 

mais tinha que ganhar. Porque você mexer com criança, você orientar a criança. E hoje 

o quê que uma professora primária ganha?  

Evania:  Uma mixaria muito grande.  

Sr. Adonel: - Não, eu conheço lugar no Brasil que elas não ganham um salário mínimo.  
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Evania: Tem mesmo. 

Sr. Adonel: Elas não ganham um salário. Aqui em Goiânia, as capitais, ainda pagam, 

mas muitos interiores não pagam. Isso eu falo porque eu conheço. 

Evania: Não, e é realmente. Essa é infelizmente a realidade Sr. Adonel. Bom, pra 

finalizar, eu estava estudando e aí alguns locais no Brasil, algumas cidades têm feito 

esses locais de requalificação das praças, das ruas como importante espaço público. O 

senhor acha essa rua um importante espaço público da cidade? 

Sr. Adonel: É... que é bom é. Só que eles tinham que ter mais vontade com a segurança. 

Que é o que não tem. Pra você ver, Goiânia hoje, Goiás hoje era pra ter pelo menos 18 

mil policiais militares né. Pelo que eu ouço aí, não tem 12. Aí, como é que faz?  Às 

vezes eu fico aqui na Avenida Goiás, quatro horas e você não vê passar um policial.  

Evania: Então o senhor não percebe... 

Sr. Adonel: Nem civil, nem militar. Então, o povo está esquecido pelos governantes. 

Você não tem segurança. Em todo setor. E segurança hoje é só pra político, onde eles 

andam a turma está assegurando.  

Evania: Isso mesmo. Sr. Adonel foi muito grata pela sua contribuição, viu, e tenho 

certeza que ela vai me ajudar muito no trabalho que estou realizando, muito obrigada. 

Sr. Adonel:  Tomara. 
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ANEXO 10 

 

Entrevista realizada no dia 10 de março de 2018, no canteiro central, na Avenida 

Goiás. 

Entrevistada: Raimunda Santana Fleire – aposentada – idade: 66 anos - moradora 

da Avenida Goiás. 

Entrevistadora: Evania Martins Lima. 

Evania: Boa tarde dona Raimunda. Estou fazendo uma pesquisa sobre a Avenida Goiás 

e sobre a importância dela pra reativar aos locais de lazer de encontro, tanto para as 

pessoas mais idosas, como para os moradores e outros frequentadores. Pra senhora, 

como moradora, qual a importância dessa Avenida? 

Sra. Raimunda: Pra mim é muito importante. Por que toda vida... Desde que eu mudei 

pra Goiânia, toda vida eu morei aqui na Avenida Goiás e [à Rua 12]. Pra mim é uma das 

avenidas principais. Eu gosto muito de morar nesse pedaço aqui. Porque aqui é perto de 

tudo, perto de hospital, supermercado. As coisas pra mim é mais vantajoso morar aqui. 

Pode morar em qualquer bairro, mas longe. 

Evania: E quanto ao local de frequentar, a senhora costuma sempre vir com muita 

frequência ou nos dias de folga? A senhora senta aqui no banquinho do canteiro central. 

Sra. Raimunda :Só, às vezes, nos dias de folga, nas horas que eu tenho tempo. Nem 

sempre eu fico aqui porque eu trabalho fora, sou cuidadora de uma senhora de idade.  

[interrupção...] [tivemos que interromper a entrevista e mudar de lugar devido um 

contratempo causado por uma pessoa bêbada.] 

Continuação...  

Evania: [Bom, eu estava perguntado pra ela quando ela tem os momentos de folga, qual 

o maior prazer que ela encontra na Avenida Goiás, principalmente aqui no canteiro da 

praça central que é em frente ao edifício que ela mora, se encontra amigos, passear]. A 

senhora tem esse hábito fazer caminhada? 

Sra. Raimunda: Às vezes sim. Caminhada eu faço todo dia. Eu saio da minha casa para 

o meu serviço a pé. É tipo uma caminhadinha que eu faço. Mas, aqui eu encontro as 

pessoas mais de idade, converso com pessoas conhecidas daqui do prédio. Eu é assim, 

sou vizinha, mas quase não vou à casa dos outros. Então, é aqui que a gente reúne pra 

conversar com os amigos, contar as conversas...[barulho]. Às vezes, quando chega lá 

em casa às vezes só fica vendo televisão! Não tem outra coisa pra gente fazer, ficar em 

casa só vendo televisão. É melhor vir pra cá que aí vai batendo um papo, distraindo, é 

melhor. 

Evania: Isso. Em relação a isso que a senhora comentou, dona Raimundo, tem alguma 

outra coisa que te desagrada, que precisa melhorar na Avenida Goiás? 

Sra. Raimunda: Precisa. Tirar esse povo que mexe com droga. Dá muita preocupação 

pra gente, aqui à noite é muito perigoso. Deu dez horas da noite a gente não pode ir 

nem... ir pra igreja, a gente já fica com medo de ir pra igreja, porque deu nove, dez horas 

a gente já fica com medo de atravessar, aqui, a Paranaíba. Cheio de problema, cheio de 

gente aí.  

Evania: Lembrando um pouquinho o que a senhora já falou que já é moradora de 

Goiânia há bastante tempo né? Quantos anos mesmo? 

Sra. Raimunda: Há aqui em Goiânia já tem mais de 40 anos. A primeira casa que eu 

morei aqui era aquela casa ali na Paranaíba ali, que desmanchou, foi a primeira casa que 

eu morei em Goiânia. Isso, mais de 40 anos atrás.  

Evania: Então a senhora tem na memória muitas recordações, tanto daqui do centro 

como da Avenida Goiás. A senhora lembra um pouquinho do passado dela? Como ela 

era? 
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Sra. Raimunda: Aqui era uma avenida bonita. Aí depois veio a feira Hippie dali pra 

aqui, pra Goiás aqui, aí ficou no meio desse... Muito movimento, muita gente, muita 

barraquinha por aqui aí depois tirou botaram para ali, para a Paranaíba, aí sempre assim. 

Sempre morei aqui. Eu morei ali, ó. No prédio ali ó, naquele predinho morei 17 anos. 

Dali eu fui pra Rua Cinco, da Rua Cinco pra cá, minha mãe morreu, aí vim pra cá.... 

Evania: Ou seja, a senhora tem uma vivência muito grande aqui no centro e com a 

Avenida! Bom, deixa eu perguntar..., a senhora falou sobre os comportamentos que não 

gosta de perceber aqui em relação aos usuários de drogas.  

Evania: Além dos usuários de droga, que outros problemas a senhora temem? 

Sra. Raimunda :É a insegurança. Por que as pessoas que mexem com isso, eles são 

umas pessoas que às vezes a gente até tenta ajudar eles, mas eles nunca reconhecem. É 

difícil hoje, hoje pensa de um jeito, aí faz e pensa de outro. Na mesma hora que tá amigo 

aí volta a ser inimigo da pessoa. 

Evania: Quando a senhora sai do seu apartamento, a senhora sempre prefere vir pela 

parte da manhã ou sempre pela tarde? 

Sra. Raimunda: Lá pela tarde né. Mesmo quando eu chego em casa geralmente vou 

fazer uma coisa, vou limpar a casa, vou lavar o banheiro, vou fazer alguma coisa. Eu já 

ia até me embora. Ela que me chamou: “Vamos sentar ali!”. Eu já ia fazer serviço.  

Evania: Ah! você já estava indo pro serviço. E só pra finalizar agora, dona Raimunda, 

a senhora acha importante ter espaços como esse pra fomentar o encontro entre as 

pessoas. Para as pessoas não ficarem presas só dentro do apartamento como diz a 

senhora “só vendo a televisão”. A senhora acha importante que os administradores 

públicos mantenham esses lugares sempre mais ativos? 

Sra. Raimunda: Ativos. Um exemplo: no tempo do Nion Albernaz a rua era toda cheia 

de flor, toda florida, era a coisa mais linda. Não é que eu estou danando com o atual não, 

mas no tempo do Nion Albernaz era tudo bonitinho, tudo florido, todas as coisas 

arrumadinhas, tudo bem cuidadinho.  

Evania: Sei. Apesar de que depois que retirou as bancas, aqui na década de 1990 e que 

o novo administrador fez essa mudança aqui, a senhora achou importante essa 

requalificação que fez nela? 

Sra. Raimunda: Foi bom. Muito bom. Só que dá para as pessoas ir fazer caminhada... 

fazer caminhada. 

Evania: - Isso mesmo. Eu só queria ver realmente o olhar de vocês pra essa avenida pra 

contribuir com a pesquisa. Muito obrigada dona Raimunda. 
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ANEXO 11 

 

Entrevista realizada no dia 13 de março de 2018, no canteiro central, na Avenida 

Goiás. 

Entrevistada: Marceana Pereira de Brito – secretária – idade: 33 anos - moradora 

da Avenida Goiás. 

Entrevistadora: Evania Martins Lima. 

Evania: Boa tarde Marceana. Como eu havia dito, estou realizando uma pesquisa sobre 

a Avenida Goiás, a importância dela, tanto pra região central como pra cidade de 

Goiânia e principalmente em relação à frequência dos moradores e também dos 

frequentadores dela. Fale-me um pouquinho da importância dela pra você e pra sua 

família. 

Marceana: A Avenida Goiás pra nós é o nosso lazer. É onde a gente conversa. Pra gente 

sempre conversar. O nosso lazer é aqui na Avenida Goiás. 

Evania: Ah sim. Que horário que você sempre costuma a frequentar a Avenida 

Marceana? 

Marceana: Depois das 17:30h, depois que eu busco os meninos na escola.  

Evania: E pros seus filhos? 

Marceana:  Aqui é o espaço de brincar. Como a gente mora em apartamento, não tem 

espaço, aí todo final de tarde nosso espaço de lazer é aqui.  

Evania: É aqui. Há quanto tempo você mora aqui na região e aqui também nesse prédio? 

Marceana: Eu moro aqui na região há treze anos. Aqui no prédio tem cinco anos.  

Evania: Tem cinco anos. Marciana, sobre os aspectos da própria Avenida, tanto no 

aspecto paisagístico, como as árvores, os próprios bancos que ela tem. O que mais te 

agrada e o que precisa ser melhorado? 

Marceana:  Eu gosto do ambiente. Eu gosto dos matos, mas eu acho que tem que 

melhorar a sinalização da Avenida. 

Evania: Sei. Marciana, outro aspecto, também, em relação ao passado, como você disse 

que já está aqui na região há treze anos, você lembra um pouquinho como ela era antes 

e quais as mudanças que ela já vivenciou? 

Marceana: Quando eu cheguei aqui em Goiânia, antes de eu morar na Avenida Goiás, 

aqui era feira. Aqui era cheio de comerciantes e feirantes aqui. E eu achei melhor essa 

organização de ter tirado da Avenida e ter colocado na Paranaíba.  

Evania:  Então, ou seja, isso possibilitou tanto a convivência dos moradores e dos outros 

frequentadores? 

Marceana: Com certeza. Melhorou sim. 

Evania: Tem alguma coisa que desagrada? Você falou que tem a questão da sinalização. 

O comportamento de algumas pessoas que frequentam também desagrada? 

Marceana: Muito. Aqui tem muita gente que não é muito agradável o comportamento 

não. 

Evania: Pode citar alguns? 

Marceana: Principalmente os moradores de rua, uns cachaceiros que ficam aqui e 

enchendo saco também. E não é muito agradável não. Mas tirando isso, aqui é um bom 

lugar.  

Evania: Você acha importantes esses espaços pra cidade? Tanto essas ruas arborizadas 

como praças? 

Marceana: Sim, com certeza. É importante. 

Evania: É importante. 
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ANEXO 12 

 

Entrevista realizada no dia 20 de março de 2018, no canteiro central, na Avenida 

Goiás. 

Entrevistado: Mauro Chaves – aposentado – idade: 68 anos - morador do Setor 

Aeroporto 

Entrevistadora: Evania Martins Lima. 

Evania: O que eu quero saber do senhor é: Quais os motivos que leva o senhor a 

frequentar essa avenida? 

Sr. Mauro: Meditação. Olhar as pessoas. A gente reclama da vida, mas a gente fica 

vendo pessoas subir e descer cada uma com seus problemas físicos e está ali feliz. Então, 

a gente sempre tira como exemplo. Eu fico sentado aqui olhando, observando as pessoas. 

Às vezes, senta aqui pra desabafar pra uma pessoa, a pessoa vem e desabafa com a gente 

e a gente escuta. Ouve a pessoa. A pessoa vai embora. E a gente pega também e procura 

o caminho de casa.  

Evania: Sei. Quanto tempo o senhor já frequenta e qual o horário que o senhor sempre 

costuma a vir?  

Sr. Mauro: Ah, umas dez horas até meio dia e meio tô por aqui.  

Evania: Sempre pela manhã? 

Sr. Mauro: Sempre pela manhã. À tarde não. À tarde fico quieto em casa.  

Evania: Sim. E há quanto tempo que o senhor faz isso? 

Sr. Mauro: Desde que eu aposentei. Que aí que eu venho mais aqui. De primeiro eu 

trabalhava. 

Evania: Que ano o senhor aposentou? 

Sr. Mauro: Oito ou nove anos por aí. O coração que me aposentou. 

Evania: Ah sim.  

Sr. Mauro: Mais ou menos uns oito a dez anos, mas sempre trabalhava né. A vida 

inteira. Aí o coração teve que aposentar.  

Sr. Mauro: Mas ainda bem que teve esse negócio do coração pra dar uma desculpa pra 

você não trabalhar.  

Sr. Mauro: Pra descansar um pouco. Aí sim vou descansar estou com problema de 

coração. Inclusive eu fiz várias cirurgias de coração. Tô aqui vivendo porque Deus quer! 

O resto é da vontade de Deus. Então a gente fica aqui vendo o movimento, as pessoas 

subindo e descendo. Às vezes a gente conversa com um ou com outro. Às vezes a gente 

fica analisando as pessoas que tem problema, vem e sentam e conversa, tem problema 

físico. Problema de qualquer coisa, mas passa e tá feliz e a gente reclama da vida da 

gente. Uma vida saudável, bem melhor do que a deles. Fica reclamando.  

Evania: É tem isso mesmo. 

Sr.Mauro: Mas é o ser humano né. 

Evania: São questões do ser humano. 

Sr. Mauro: O ser humano é assim mesmo. 

Evania: E em relação ainda à Avenida Goiás, Sr. Mauro, o que mais te agrada e o que 

mais te desagrada nela nesses tempos que o senhor já frequenta? 

Sr. Mauro: Ah, tem muita gente maldosa. Então você evita contato direto com eles, 

quando você olha assim, às vezes, aproxima de você te enganando e a gente já tem 

experiência... 

Evania: E o senhor já consegue identificar essas pessoas? 

Sr. Mauro: Praticamente sim. 

Evania: O comportamento? A vestimenta? 
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Sr. Mauro: Como é que é. Como é que não é. Ali mesmo, na quadra pra cima tem um 

grupo ali que é só da construção civil. Aposentado. Fica ali. A gente até fala “os donos 

do banco chegaram”, tem uma arvore, tem uma sombra assim. Chega lá, senta um, 

quando você pensa que não, tá oito, dez em volta e você tem que sair que o papo já está 

diferente. Pensam que são o dono do banco. Quem são os donos do local, sabe?!  

Evania: Os bancos têm dono? 

Sr. Mauro: Têm. 

Evania: Ah, outra questão, que foi boa o senhor ter colocado. O senhor fica sempre 

nesse local? 

Sr. Mauro: Não, aqui é raro. Eu sento mais pra perto do banco dos donos lá. Às vezes 

eu ainda acho uma sombrinha e sento lá.  

Evania: A sombra é primordial pra escolher o banco? 

Sr. Mauro:  a principal coisa que é a briga é a sombra né. Se você achou uma sombra 

já corre doidinho e senta ali. Agora lá em cima, a sombra lá já é deles. Não adianta 

você... Às vezes você consegue que tá duas ou três pessoas junto sem serem eles, que aí 

o grupo não forma. Mas aí encosta na árvore e fica ali. Na hora que um levanta já corre 

e senta, aí os outros já vem e fica em volta de você. 

Evania: O senhor fez amigos, conhecidos aqui nesses anos que o senhor frequenta? 

Sr. Mauro: Tem. Tem muitos amigos aqui. Tem vários tipos de gente. Assim mesmo, 

na profissão de construção civil que eu trabalhei muito. Então, eu conheço muito esse 

pessoal. Vai falar de construção, vai falar de convivência. Falo: “não eu já conheço 

como é trabalhar na construção civil”.  Então, às vezes tem uns caras que é o tipão do 

grupo que quer aparecer mais que os outros. Acha que é o dono da razão, critica, fala, 

mas é o ser humano. 

Evania: É questão do ser humano mesmo. 

Sr. Mauro: Ele não estando falando de uma pessoa não está satisfeito. Tem que achar 

alguém pra criticar.  

Evania: Sr. Mauro, como o senhor já disse que até já trabalhou de engraxate aqui, nessa 

Avenida. O senhor pode falar um pouquinho do passado dela? 

Sr. Mauro: Há o passado dela é pouca coisa demais. Tinha a feira hippie por aqui, 

tomava conta das calçadas todinha, era um movimento bom. Achava até bom porque 

aqui tem sombra lá onde é, lá é um sol danado, quase não vai. Aqui era uma beleza, eles 

funcionavam aqui na Goiás e era um movimento constante. Era perfeito. Aí tiraram 

daqui não sei porque razão. Político que manda né. 

Evania: Mas o senhor achou bom depois que retiraram e fizeram esse... 

Sr. Mauro: Ficou bom também agora porque ficou livre a Goiás pra você sentar, 

passear, andar. 

Evania: Mas a Goiás sempre teve bancos? Ou não? 

Sr. Mauro: Não. Nunca teve banco sempre não. Tinha poucos bancos, mas nunca era 

de madeira assim não, era de pedra.  

Evania: Agora eles são mais confortáveis? A pessoa fica mais tempo no banco? 

Sr. Mauro: Esse banco aqui é mais confortável pra sentar. Já tá quebrando alguns por 

aí. Se você andar por aí 

Sr. Mauro: É porque, também, o cara ao invés de sentar aqui senta em cima. O povo 

vem aqui e às vezes faz o banco de cama né. 

Evania: É tem isso mesmo. 

Sr. Mauro: Às vezes tem uma sombrinha só, aí cara pega e deita ali, aí você fica “ó” dá 

vontade de ir e sentar lá. 

Evania: de sentar, mas não tem como. 
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Sr. Mauro: Não tem como acordar a pessoa. Mas é muito disputado os bancos aqui na 

Goiás. É uma disputa danada! 

Evania: Então podemos dizer que para o senhor, na idade que o senhor tem, essa 

avenida tem uma importância muito grande como lazer, distração... 

Sr. Mauro: Tem. É gostoso você sentar aqui, tá aqui participando do movimento, as 

pessoas, igual eu falei pra você. Então você acha pessoas amigas, conhece, fica 

conhecido. 

Evania: Como o senhor vê a questão da segurança. Hoje e há dez anos atrás? 

Sr. Mauro: Há dez anos atrás, não tinha tanto bandido igual tem hoje. Se tinha mais 

confiança, mais certeza de sossego.  

Evania: Falta policiamento mais frequente. Por que a gente tá passeando aqui nesses 

dias e não vimos nenhum policial. 

Sr. Mauro: Ah não, policial andando a pé aqui não tem não. Tem a patrulha que para e 

no meio da calçada aqui, aí você tem que passar na rua, passar na grama. Isso é de vez 

em quando.  

Evania: É algo bem raro?  

Sr. Mauro: É algo raro, porque, um carro na calçada onde é que as pessoas passam? 

Evania: Tudo que é contra... 

Sr. Mauro: Tudo que é desejo deles é deles. Não querem saber se está prejudicando 

alguém ou não. Mas sempre que passa, a gente tá vendo um policial passando na 

patrulha. 

Evania: Aqui nesse pedaço não tem polícia. É muito raro. 

Sr. Mauro: Às vezes na Praça Bandeirante, no Santander, fica uma patrulha estacionada 

lá.  

Evania: Antigamente, aqui tinha policiamento de dupla. 

Sr. Mauro: É que andava aqui. 

Sr. Mauro: Faz nada, então é motivo de polícia que faz até empatar o seu trânsito. 

Evania: É isso. Seu Mauro, foi muito agradável conhecê-lo e muito obrigada por 

participar da pesquisa. 

 

 


