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A cidade de Goiânia foi idealizada no início da década de 1930 e implantada com o apoio do governo federal, sob o 
esteio da “Marcha para o Oeste”, concebida por Getúlio Vargas. A nova capital deveria refletir as metas do governo: 
seguindo uma nova ordem política-administrativa e territorial urbana, como cidade moderna e planejada. Deste 
modo, tanto seu projeto urbanístico quanto as primeiras edificações estavam envoltas pelo discurso de modernização 
vinculado à imagem de uma modernidade pretendida. O presente trabalho busca compreender a construção da 
imagem de cidade moderna, forjada no período de formação e consolidação de Goiânia entre as décadas de 1930 
a 1960, e presente nas fotografias que buscaram retratar a construção da cidade, os espaços resultantes, sua paisagem, 
ambiência e vida urbana. Para acessar os vestígios do passado e de sua paisagem adota-se a fotografia histórica e 
institucional como fonte de investigação. A reflexão que este trabalho propõe é acerca dos seguintes questionamentos: 
Qual é a representação do moderno contida nessas fotos? Quais os temas e conteúdos relatados ou defendidos 
como imagem de modernidade nas fotografias? Qual é a concepção de modernidade e modernização presente 
no discurso oficial da época? Quais as correlações existentes entre a narrativa fotográfica e o discurso histórico?

Palavras-chave: Goiânia; Fotografia; História da Arquitetura e da Cidade; Modernidade; Narrativas Fotográficas; Imagem e 
Memória; 

Resumo
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The city of Goiânia was conceived in the early 1930s and implemented with the support of the federal government, 
under the banner of the “ Westward Expansion” conceived by Getúlio Vargas. The new capital should reflect the goals 
of the government: following a new urban political-administrative and territorial order, as a modern and planned city. 
Therefore, both its urban design and the first buildings were immersed in the discourse of modernization connected 
to the image of an intended modernity. The present work seeks to understand the construction of the image of a 
modern city, forged in the period of formation and consolidation of Goiânia between the 1930s and 1960s, and 
present in the photographs that sought to portray the construction of the city, its resulting spaces, its landscape, 
ambience and urban life. To access the vestiges of the past of its landscape, historical and institutional photography 
is used as a source of research. The reflection that this work proposes is about the following questionings: What is the 
representation of the modern incorporated in these photos? What themes and contents are reported or defended as 
an image of modernity in photographs? What is the conception of modernity and modernization present in the official 
discourse of the time? What are the correlations between the photographic narrative and the historical discourse?

Keywords: Goiânia; Photography; History of Architecture and the City; Modernity; Narrative Photographic; Image and 
Memory;

Abstract
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Introdução
Inserida no rol de cidades planejadas, Goiânia foi idealizada no final da década de 1920, envolta no clima de modernização 
do País e implantada com o apoio do governo federal, sob o respaldo da “Marcha para o Oeste”, que visava a integração 
nacional, levando o progresso ao interior do País. Motivada pela propaganda nacional, a nova capital de Goiás deveria, 
portanto, refletir as metas programáticas do governo de Vargas: seguindo uma nova ordem política-administrativa e uma 
nova ordem territorial urbana, como cidade moderna e planejada. Manso (2001, p. 34) afirma que as cidades que vinham 
com esse discurso político “deveriam estabelecer pela primeira vez novos padrões de vida social”, através de um movimento 
civilizador, abandonando uma herança agrária e buscando uma face mais dinâmica de modernidade. A integração nacional, 
proposta por Vargas, seria possível com implantação e ocupação de novas cidades no interior do País. Desta forma, a 
nova capital era responsável por ligar a economia do estado com outras regiões mais próximas, relacionando-se à dinâmica 
político-administrativa da região Sudeste, através da linha férrea.

Assim sendo, Goiânia trazia em sua identidade o desejo do poder político-econômico centralizado liderado pela produção 
industrial, numa tentativa de substituir as atividades agrárias. A ênfase desse desejo político revela-se em uma nova cidade, 
que hoje ocupa uma área muito maior do que a planejada na década de 1930 (RIBEIRO, 2011).

Pensada inicialmente para 50 mil habitantes, ela teve um crescimento inesperado por volta da década de 1960. Nesse 
período, Goiânia assumiria o papel de “cidade fronteira” – devido a construção e fundação de Brasília – recebendo pessoas 
de todas as partes em busca de oportunidade, o que levou a um parcelamento extensivo de terras (RIBEIRO, 2011, p. 20). 

Em que pese esse processo de expansão, Manso (2001) aponta que uma das questões mais graves no andamento de sua 
evolução urbana é a precária sedimentação da história e da cultura urbana que lhe é inerente. Por ser uma cidade nova, 
a ruptura do cenário e a rápida velocidade de descaracterização do patrimônio arquitetônico e da paisagem urbana, que 
compõe sua origem histórica, contribuem para um efeito que dificulta o fortalecimento de uma identidade. 

Em vista disso, são importantes um novo olhar e uma nova percepção acerca da relevância da paisagem, de seus espaços 
urbanos e de sua imagem como referência para a análise da formação e transformação da cidade, entre outros motivos, por 
sua associação com a memória coletiva, seu conteúdo simbólico e seus indícios identitários. 

Encontra-se inserida neste contexto a paisagem da região central da cidade, âmago de seu planejamento, “originalmente 
unitária e homogênea na relação dos edifícios com o lote e no parcelamento, hoje caracteriza-se por áreas justapostas e 
um entorno imediato fragmentado, no qual perde-se a leitura da paisagem original” (CAIXETA et. al. , 2016). Esta condição 
é fruto das diversas transformações ocorridas vinculadas a eventos mencionados anteriormente, como a especulação 
imobiliária, expansão urbana e uma verticalização sem controle, que promoveram o surgimento de vazios urbanos e 
delapidação da arquitetura e de um cenário urbano preliminarmente planejado.
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A falta de compreensão da leitura atual da paisagem e dos espaços urbanos da região central de Goiânia, em relação à 
sua formação e identidade, se revela como um dos principais problemas encontrados atualmente, no que diz respeito 
a sua trajetória histórica urbana e arquitetônica. Isso se dá uma vez que as transformações morfológicas que ocorreram, 
mascaram a natureza artificial e ideológica da sua paisagem original, como tecido urbano planejado e intrinsecamente 
relacionado a um ideal de modernidade. 

Outro fator importante nesse contexto, e que não pode ser desconsiderado, é a vida urbana e suas implicações na 
preservação da memória da cidade. A vida urbana de um determinado lugar está vinculada a participação humana, onde o 
espaço é o cenário, que compõe as relações humanas, favorece as interrelações de valores pessoais e, por consequência, 
consiste na construção de uma ambiência urbana. Essa ambiência pode ser entendida como um espaço organizado, onde, 
para além da estrutura aparente, identificam-se pequenas narrativas feitas em seu cotidiano. Narrativas essas que também 
são fruto do movimento cotidiano e dos percursos que indicam marcas e trajetos, criados e organizados em função das 
vivências na cidade, seus bairros e suas ruas (SANTOS, 2016). 

Observa-se que, no quadro da cidade de Goiânia, os espaços urbanos e a paisagem começam a perder sua relação com 
a forma urbana construída ao longo de suas primeiras décadas, o que causa uma dificuldade em estabelecer uma ligação 
e uma relação com sua origem. Considerando a significação da paisagem urbana, Duncan (2004) coloca em questão seu 
poder enquanto ferramenta ideológica:

(...) ‘essa amnésia cultural’ que permite à paisagem agir como poderosa ferramenta ideológica. Tornando-se parte do dia-a-
dia, do que é tido como dado, do objetivo e do natural, a paisagem mascara a natureza artificial e ideológica de sua forma 
e conteúdo. Sua história como uma construção social não é examinada. Logo ela é tão inconscientemente lida quanto 
inconscientemente escrita (DUNCAN, 2004, p. 111). 

Sabe-se que a ideia de paisagem e dos espaços urbanos de Goiânia sempre estiveram relacionados à sua representação. 
Deste modo, dentre as diversas  perspectivas que uma pesquisa que envolve a paisagem, o espaço urbano e a imagem 
podem ter, optou-se pelo uso da fotografia histórica e institucional como instrumento de investigação, uma vez que sua 
natureza plástica e subjetiva, segundo Silva (1996), permite que a imagem fotográfica tenha uma vasta utilização no campo 
das ciências humanas, tornando-se essencial em uma abordagem interdisciplinar. Esse tipo de representação, conforme a 
autora, abarca processos de identificação, percepção, reconhecimento, contexto, interpretação, entre outros; onde o texto 
fotográfico permite um percurso no tempo em busca de traços que revelem as dinâmicas e as imagens da cidade.

Em relação à exibição da paisagem na fotografia, ela se difunde no final do século XIX a partir da produção de panoramas 
e vistas de cidades. Um estilo de fotografia conhecido como vistas urbanas eram veiculados. Seria o precursor dos 
instantâneos, técnica que já permitiria maior agilidade na reprodução, atingindo seu ápice com a febre dos cartões postais. 
Os novos padrões visuais urbanos acompanhavam o ideário da burguesia. Pode-se dizer que, a partir de então, as 
transformações na paisagem e nos espaços urbanos das cidades brasileiras são aceleradasdas, na mesma medida em que a 
fotografia evolui tecnicamente, passando então a registrar tudo que passa a fazer parte do cotidiano urbano.
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Acerca da utilização da fotografia como representação, Silva (1996) esclarece que, ao ser popularizada, a fotografia se torna 
rapidamente assimilada pelas sociedades urbanas, fazendo parte da intimidade familiar, através dos álbuns de família; da 
burocracia estatal, registros pessoais e de obras públicas; e dos acervos de fotógrafos profissionais e amadores que, por 
múltiplas razões, registrariam a cidade. Com isso, a memória da cidade passa a ser armazenada por negativos de diversas 
ordens, à espera de quem queira por eles recordar o passado, seja por puro prazer nostálgico, por interesse estético-
cultural ou científico. 

Ademais, pode-se acrescentar que, ao ser utilizada enquanto instrumento metodológico, a fotografia para ser analisada, 
precisa de um contexto para a sua interpretação. Esse contexto possui diversas naturezas (histórica, geográfica, sociológica, 
política, antropológica e estética) que, segundo Coelho (2009), denotam a riqueza do texto fotográfico na apreensão 
transdisciplinar de uma determinada realidade. Pelo uso de fotografias de diferentes períodos podemos realizar um percurso 
no tempo, em busca dos traços que revelem as dinâmicas de “(trans)formação” da paisagem e de seus espaços urbanos 
(COELHO, 2009, p. 11)

Já Mauad (1996) destaca que a fotografia pode configurar-se como uma textualidade de determinada época, juntamente 
com outros tipos de textos de caráter verbal e não-verbal. Esta concepção implica uma noção de intertextualidade para que 
se possa compreender amplamente as maneiras de ser e agir de um determinado contexto histórico: 

(...) à medida que os textos históricos não são autônomos, necessitam de outros para sua interpretação. Da mesma forma, 
a fotografia - para ser utilizada como fonte histórica, ultrapassando seu mero aspecto ilustrativo - deve compor uma série 
extensa e homogênea no sentido de dar conta das semelhanças e diferenças próprias ao conjunto de imagens que se 
escolheu analisar. (MAUAD, 1996, p. 10).

Deste modo, ao trabalhar com imagens históricas, se deparam com as variáveis técnicas e estéticas do contexto em 
que foram produzidas e com as diferentes visões de mundo em torno das relações sociais envolvidas. As fotografias são 
suportes que abrigam as marcas do passado, ou seja, no momento de sua produção foram memória presente e ao entrar 
“em contato com este presente/passado o investe de sentido, um sentido diverso daquele dado pelos contemporâneos 
da imagem, mas próprio à problemática a ser estudada”. Assim, ao analisar imagens do passado, o pesquisador deve 
desenvolver habilidades para, a partir do problema proposto e da construção da pesquisa,   fazer a imagem falar” (MAUAD, 
1996, p. 10). 

Desta forma, acredita-se que o uso de fotografias históricas e de caráter institucional, como instrumento de investigação do 
passado é pertinente, uma vez que as imagens servem de subsídio para a compreensão do tempo presente, possibilitando 
desvelar as diferentes camadas e espaços temporais superpostos na paisagem, conforme Pesavento (1995). Nessa 
perspectiva, somos conduzidos a um campo do conhecimento que trata das criações e produções humanas e valoriza os 
registros deixados como uma experiência sensível do mundo, podendo se oferecer à leitura e permitindo a apreensão de 
seus significados. 

O objeto de estudo do presente trabalho consiste no discurso, a ser analisado através de imagens  que representam os 
espaços, elementos da paisagem e vida urbana, percorrendo narrativa sobre a cidade de Goiânia.
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Isto posto, o recorte temporal fundamentou-se de maneira a separar o processo de formação e desenvolvimento de 
Goiânia em dois períodos, tendo por base os marcos temporais estabelecidos por Vaz (2002) em sua dissertação de 
mestrado. São eles: o período de construção e constituição de Goiânia - entre 1933 e 1947 – e o primeiro período de 
desenvolvimento e consolidação da cidade, entre 1947 e 1964. 

Assim sendo, esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a construção da imagem de cidade moderna, forjada no 
período de formação e consolidação de Goiânia, entre 1933 a 1964, presente em fotografias históricas e institucionais, 
a partir da representação de seus espaços e elementos da paisagem urbana. O presente trabalho propõe também os 
seguintes objetivos específicos:

  •Identificar, nas narrativas existentes nas fotografias, a presença de ideais, ideias e conceitos de modernidade 
e modernização concernentes ao discurso oficial: o plano que deu origem à cidade, bem como relatórios, decretos e 
declarações realizadas, durante o período de concepção e construção de Goiânia (1933 a 1947), e que definiram os 
primeiros elementos, inseridos na paisagem, espaços urbanos e morfologia da cidade; 

  •Compreender a relação entre o discurso de modernidade, presente nas imagens que retratam a formação 
e consolidação da cidade (1933 a 1964) e aquele contido em publicações da época, que buscavam divulgar a sua construção 
(1933 a 1947);

Com esses objetivos, considerando como ponto de partida as imagens de uma urbe incialmente planejada, é proposta uma 
reflexão acerca dos seguintes questionamentos: Quais os temas e conteúdos relatados ou defendidos como imagem de 
modernidade nas fotografias? Qual é a concepção de modernidade e modernização presente no discurso oficial da época? 
Quais as correlações existentes entre a narrativa fotográfica e o discurso histórico?

Esta reflexão está vinculada à compreensão da formação de uma identidade urbana, ligada ao núcleo inicial de Goiânia, à 
imagem e ao discurso idealizados na época de sua concepção e construção, em contrapartida à paisagem que foi sendo 
desenvolvida e transformada ao longo do tempo. Acredita-se que esta compreensão possa contribuir para um melhor 
entendimento acerca da identidade da cidade e de sua memória. 

Atualmente o estudo da memória urbana representa incontestável relevância para aprender mais sobre as cidades, em 
função do rápido movimento de demolição/reconstrução promovido pelos interesses econômicos, que tende a apagar 
as marcas do passado. Como se pode perceber pelos meios de comunicação nas sociedades técnicas urbanas, através de 
imagens e as formas construídas no espaço urbano, a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de 
identidade individual ou coletiva.

Segundo Halbwachs (1990), a memória coletiva tem seu ponto de apoio nas imagens espaciais. Estas influenciam a 
formação, manutenção e evocação de nossas lembranças. Nosso entorno material traduz, simultaneamente, nossa marca e 
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e a dos outros. Deste modo, o resgate da memória urbana de uma cidade é fundamental para a apreensão de uma visão 
mais abrangente da realidade local pois possibilita, acima de tudo, a captação e a identificação das singularidades locais, 
contribuindo para um melhor encaminhamento das práticas e políticas urbanas. Ou seja, o estudo da memória se apresenta 
como possibilidade de encaminhar soluções e alternativas presentes e futuras para as cidades, baseadas na sua própria 
identidade ou singularidade ao longo do tempo.

A relação entre memória e espacialidade é abordada por Bosi (2003, p. 71), ao situar a importância que a casa materna, os 
objetos biográficos e as “pedras da cidade” como elementos estruturantes e evocadores que propiciam o estabelecimento 
de uma relação de continuidade entre passado e presente. Em sendo a memória uma construção social na qual o grupo 
constitui seu suporte – e necessária, portanto, em maior ou menor grau, à manutenção deste grupo –, o mesmo se dá 
em relação ao espaço que este grupo ocupa. Estabelece-se uma relação estreita entre a vida de determinado grupo e a 
morfologia da cidade, sendo tal ligação sujeita à desestruturação caso as alterações urbanas e transformações espaciais sejam 
muito radicais, podendo ocasionar um sentimento de desenraizamento (BOSI, 2003). 

Buscando desenvolver as questões levantadas, o presente trabalho se estrutura em três capítulos. O primeiro capítulo trata 
da imagem, do olhar fotográfico e da fotografia da cidade. Este capítulo abrange as diferentes concepções relacionadas à 
imagem, seus conceitos e como a mesma pode ser utilizada como aporte ao discurso. O desenvolvimento do capítulo volta-
se para a fotografia e o estudo do olhar fotográfico, posteriormente busca-se acionar referências teórico-metodológicas que 
tratam a fotografia enquanto fonte e instrumento de pesquisa, apresentando à abordagem metodológica. 

O primeiro capítulo trata das propriedades da imagem, do olhar fotográfico de alguns conceitos que relativos à fotografia 
enquanto fonte de pesquisa. Para isso, o capítulo se divide em quatro tópicos. O primeiro tópico busca uma primeira 
orientação que serve de base para o desenvolvimento da metodologia de análise das fotografias, através do estudo de 
algumas propriedades vinculadas à imagem. Para isso, busca-se tratar a relação entre o aspecto não-verbal e a linguagem 
presentes nas imagens, e de que modo este texto imagético pode ser analisado, dentro de seu contexto. Neste sentido, 
o tópico “Olhar fotográfico” traça um estudo do olhar para as imagens, ao procurar e delimitar o que é o olhar fotográfico 
utilizado no presente trabalho e como ele ocorre. Em seguida é abordada a fotografia como fonte de pesquisa, em prol de 
esclarecer como pode se desenvolver o uso da fotografia enquanto documento de pesquisa, iniciando o desenvolvimento 
metodológico, ao discutir e estabelecer métodos e procedimentos visando realizar a leitura das imagens. Por último, 
apresenta-se o tópico norteador da metodologia, onde se considera que para realizar uma leitura crítica da imagem, deve-
se compreender seu conteúdo, sua natureza e as relações que possui enquanto instrumento de pesquisa. 

O segundo capítulo trata de alguns conceitos relacionados à modernidade no campo das artes, da arquitetura e do 
urbanismo. O primeiro tópico (“Modernidade, modernização e urbanismo moderno”) aborda, de modo introdutório, 
aspectos do discurso moderno presentes na arquitetura e urbanismo, buscando identificar alguns temas pertinentes à cultura 
moderna da primeira metade do século XX, especialmente no sentido de estabelecer conexões com o contexto de criação 
de Goiânia como nova capital do estado. Já o tópico “Modernidade e fotografia urbana” trata da relação entre representação 
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fotográfica e cidade moderna e a importância da fotografia para a divulgação da vida urbana moderna. No tópico “Goiânia 
vislumbrada” é analisado o discurso de modernidade presente nas falas de alguns personagens de destaque, que atuaram 
na concepção e formação da cidade: o interventor Pedro Ludovico Teixeira1, o arquiteto e urbanista Attílio Correa Lima2, o  
engenheiro Armando de Godoy3 e os engenheiros Coimbra Bueno4. Esse discurso foi interpretado através de documentos, 
relatórios institucionais e dos planos urbanos presentes tanto em coletâneas organizadas, com textos da época, quanto em 
livros produzidos no período de formação da cidade, entre eles a coletânea intitulada Goiânia (1942), elaborada pelo Instituo 
Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para o batismo cultural de Goiânia, que contém relatórios de Pedro Ludovico 
Teixeira, Attílio Corrêa Lima e Armando de Godoy, dentre outros; o livro autobiográfico Memórias (1973) de Pedro 
Ludovico Teixeira; os Anais do Batismo Cultural de Goiânia (1993), organizados por Pimenta Netto, contendo o discurso de 
Pedro Ludovico Teixeira realizado no evento que dá título ao livro; e o livro “Goiânia: A história em documentos” (2018), 
organizado por Gustavo Neiva Coelho e Milena d’Ayala Valva que, dentre outros textos, apresenta um relato de Abelardo 
Coimbra Bueno na Revista Municipal de Engenharia do Rio de Janeiro. Além destas referências, foram utilizados os livros 
produzidos no período de desenvolvimento da cidade, tais como as obras de Ofélia Sócrates do Nascimento Monteiro5 

(1938) e de Geraldo Teixeira Alvares6 (1942), que abrigam uma relevante compilação, de relatórios, documentos, decretos, 
levantamentos, dados, fotos, plantas, escrituras e depoimentos acerca da construção e do desenvolvimento de Goiânia. O 
tópico se encerra com dados e informações sobre o desenvolvimento e o início da consolidação da cidade, entre 1947 e 
1964, apresentado através dos trabalhos de Maria Diva Coelho Araújo Vaz (2002), Tânia Daher (2003), Maria Eliana Jubé 
Ribeiro (2004). O capítulo é finalizado esclarecendo os conceitos de discurso presentes nos textos escritos, de autoria dos 
personagens apresentados e o discurso presente nas narrativas relacionadas às imagens, ou ao texto imagético. 

1 Pedro Ludovico Teixeira nasceu na antiga capital do estado de Goiás, em 1891. Em 1910 foi para o Rio de Janeiro onde fez faculdade de medicina. 
Após sua formatura, volta para Goiás onde atua como médico e dá início às suas articulações políticas (TEIXEIRA, 1973).

2 Attílio Corrêa Lima nasceu em Roma, Itália, em 1901. Formou-se arquiteto-engenheiro na Escola de Belas artes no Rio de Janeiro, em 1925, e 
em 1927 foi para Paris estudar no instituto de Urbanismo da universidade de Paris, o qual foi orientado pelo urbanista Henri Prost. Enquanto esteve 
na França, trabalhou no escritório do urbanista Alfred Agache, também participando dos estudos iniciais do plano de extensão do Rio de Janeiro. Em 
1931 Attílio volta ao Brasil e assume a cadeira de professor de urbanismo na Escola Nacional de Belas Artes e elabora vários planos de caráter urbano 
no país (DAHER, 2003).

3 Armando Augusto de Godoy nasceu em Volta Grande, Minas Gerais, em 1876, e foi um dos grandes propagadores do urbanismo no Rio de Janeiro 
durante as décadas de 1920 e 1930. Formou-se pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro (então Distrito federal) e foi um dos principais responsáveis 
por trazer o urbanista francês Alfred Agache ao Brasil, além de ter atuado no plano de extensão do Rio de Janeiro (DAHER, 2003).

4 Jerônimo Coimbra Bueno nasceu em Rio Verde, Goiás, em 1910. Em 1933 se diplomou na Escola de Engenharia da Universidade do Rio de 
Janeiro, especializando-se em urbanismo. Nomeado para a Superintendência Geral de Obras de Goiânia em 1934, organizou juntamente com seu 
irmão, Abelardo Coimbra Bueno, a firma Coimbra Bueno e Cia., responsável pelos trabalhos de construção da nova capital do estado de Goiás. 
Disponível em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/jeronimo-coimbra-bueno> Acesso em: jul 2018

5 “Nascida em 1900, no Rio de Janeiro, Ofélia Sócrates Nascimento Monteiro vinculou-se desde a infância à Goiás, e conviveu, desde  então, com 
os grupos oligárquicos dirigentes na Cidade de Goiás, enquanto capital e, posteriormente, em Goiânia, quando a capital foi transferida. Era formada 
em pela Escola Normal de São Paulo em pedagogia e foi casada com o Diretor Geral da Segurança Pública do estado de Goiás, João Monteiro” 
(GONÇALVES, 2003, p. 32).

6 “Geraldo Teixeira Alvares era irmão de Pedro Ludovico Teixeira e amigo pessoal dos irmãos Coimbra Bueno” (GONÇALVES, 2003, p. 32).
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Tendo em vista a proposta da presente pesquisa de investigar, por meio de fotografias, a construção da imagem de Goiânia 
enquanto cidade moderna, o último capítulo foi estruturado em três partes. partes. através dos elementos inseridos em 
sua paisagem, seus espaços, ambiência e vida urbana, o último capítulo foi estruturado em três partes. A primeira parte 
(“Goiânia: espaço, paisagem, ambiência e vida urbana”) analisa os elementos identificados no espaço, na paisagem, na vida 
e ambiência urbana de Goiânia, relacionando o que foi visto sobre o projeto e desenvolvimento da cidade no capítulo 
anterior com o aporte teórico dos trabalhos de Rafael Winter Ribeiro (2007), Aline Alves Anhesim (2010) e Sidney Kelly 
Santos (2016), acerca de uma metodologia de análise da paisagem e da ambiência urbana. A segunda parte (“As imagens 
da cidade”) aborda as fotografias históricas da cidade, os acervos pesquisados para a coleta do material fotográfico e alguns 
dos fotógrafos pioneiros, autores dos primeiros registros da capital de Goiás. Este tópico também busca apontar os temas 
e aspectos determinantes para delimitar o corpus fotográfico, através do agrupamento e a escolha das imagens. Por fim, 
a terceira e última parte (“Narrativas e o discurso do moderno”) apresenta a análise das imagens, permeado pelos temas 
e discurso identificados no capítulo anterior e pela narrativa das imagens analisadas. Este tópico foi separado em seis 
subtópicos, cada qual representando um tema e uma imagem, visando desenvolver a trama e a análise proposta.
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CAPÍTULO I

A imagem o olhar fotográfico e a fotografia
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(...) fotografia não é só imagem. Fotografia é história, é 
memória, é emoção, é o contato com a realidade. (...) 
Uma imagem pode dizer muito por si só, mas não tudo.
Uma boa imagem é mais do que isso: sua capacidade de 
nos emocionar é um convite à reflexão, ao questionamento, 
à criação. 

É um caminho para o conhecimento. 

(André in MONTEIRO, 2018)

Ao propor o uso de imagens e fotografias como fonte de investigação, torna-se necessário recorrer à literatura em prol do 
embasamento acerca destes temas para que, a partir da estruturação do instrumento de estudo, se desenvolvam habilidades 
e métodos de leitura e interpretação das imagens. Neste tópico serão abordadas inicialmente algumas questões referentes a 
imagem e a fotografia, através do olhar fotográfico. 

Joly (2007) alerta para o fato de o termo imagem ser utilizado em variadas situações que - não necessariamente - possuem 
ligação aparente entre si, apresentando uma infinitude de significados. Este vasto emprego do termo, conforme a autora, 
torna a sua definição muito confusa às vezes, na medida em que, para além da representação visual a imagem também 
pode remeter a uma semelhança ou a uma ideia. Ainda assim, apesar de nem sempre estar relacionado ao visível, a imagem 
pode ser compreendida como algo que remete ao visual. 

Em todo o mundo, os seres humanos foram responsáveis por deixar “vestígios das suas faculdades imaginativas sob a forma 
de desenhos feitos na rocha e que vão desde os tempos mais remotos do paleolítico até a época moderna” (JOLY, 2007, 
p. 18). Especula-se que esses desenhos ou representações se destinavam a comunicar, a transmitir uma mensagem, através 
de processos de descrição - representação de coisas e fatos. Consideramos esses desenhos como imagem, na medida 
em que imitam, de forma visualmente esquemática, pessoas, seres e objetos do mundo real. A imagem permeia num 
papel importante ao longo da história da humanidade: pela arte, religião e comunicação. Por ser uma forma de apropriação 
do mundo pelas pessoas, as imagens possuem significados, reproduzem o mundo, representam, transmitem sensações e, 
assim, tornam-se fonte de conhecimento.

Podemos dizer que esta atribuição de significado está relacionada ao olhar de um observador para a imagem. Este 
observador é aquele que possui capacidade perceptiva, saberes, crenças, afetos que são mutáveis e dependem do contexto 
histórico, geográfico e cultural em que se encontra. Desta forma, percebe-se que o observador, ao olhar para a imagem, a 
modela, transformando seu significado constantemente. 

Entende-se então que diante do caráter visual da imagem e da fotografia, o olhar desempenha importante papel em sua 
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análise. Ao se tratar de um registro visual, percebemos inicialmente, dois olhares diferentes: o do observador, esclarecido 
acima, como o sujeito que utiliza o olho para olhar a imagem; e o olhar que se encontra do outro lado, o do gerador desta 
imagem, seja ele o de um fotógrafo, artista e assim por diante.

Em se tratando do ato de olhar, o fotografar se revela como uma ação que o materializa de forma extremamente evidente 
e eficaz. As próprias assimilações dos instrumentos fotográficos com o olho humano, tais como “pálpebras/obturadores, 
pupilas/diafragmas, retinas/películas” são um exemplo disso (MENEZES et. al., 2008, p. 26). Ao fotografar é abandonado 
o olhar utilitário e automático, por nós usado para nos mover e atuar no mundo pois o ato fotográfico demanda um olhar 
analítico, um olhar julgador e selecionador, não um olhar distraído. Dito isto, percebemos que o olhar empregado pelo 
fotógrafo está vinculado aos meios analíticos utilizados para definir a fotografia. Ele abrange a antevisão da ação de fotografar 
a partir de uma compreensão do mecanismo da fotografia ou do aparelho. 

Ao propor o uso de imagens e fotografias como fonte de investigação, torna-se necessário recorrer à literatura em prol do 
embasamento acerca destes temas para que, a partir da estruturação do instrumento de estudo, se desenvolvam habilidades 
e métodos de leitura e interpretação das imagens. Neste tópico serão abordadas inicialmente algumas questões referentes a 
imagem e a fotografia, através do olhar fotográfico. 

Joly (2007) alerta para o fato de o termo imagem ser utilizado em variadas situações que - não necessariamente - possuem 
ligação aparente entre si, apresentando uma infinitude de significados. Este vasto emprego do termo, conforme a autora, 
torna a sua definição muito confusa às vezes, na medida em que, para além da representação visual a imagem também 
pode remeter a uma semelhança ou a uma ideia. Ainda assim, apesar de nem sempre estar relacionado ao visível, a imagem 
pode ser compreendida como algo que remete ao visual. 

Em todo o mundo, os seres humanos foram responsáveis por deixar “vestígios das suas faculdades imaginativas sob a forma 
de desenhos feitos na rocha e que vão desde os tempos mais remotos do paleolítico até a época moderna” (JOLY, 2007, 
p. 18). Especula-se que esses desenhos ou representações se destinavam a comunicar, a transmitir uma mensagem, através 
de processos de descrição - representação de coisas e fatos. Consideramos esses desenhos como imagem, na medida 
em que imitam, de forma visualmente esquemática, pessoas, seres e objetos do mundo real. A imagem permeia num 
papel importante ao longo da história da humanidade: pela arte, religião e comunicação. Por ser uma forma de apropriação 
do mundo pelas pessoas, as imagens possuem significados, reproduzem o mundo, representam, transmitem sensações e, 
assim, tornam-se fonte de conhecimento.

Podemos dizer que esta atribuição de significado está relacionada ao olhar de um observador para a imagem. Este 
observador é aquele que possui capacidade perceptiva, saberes, crenças, afetos que são mutáveis e dependem do contexto 
histórico, geográfico e cultural em que se encontra. Desta forma, percebe-se que o observador, ao olhar para a imagem, a 
modela, transformando seu significado constantemente. 
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Entende-se então que diante do caráter visual da imagem e da fotografia, o olhar desempenha importante papel em sua 
análise. Ao se tratar de um registro visual, percebemos inicialmente, dois olhares diferentes: o do observador, esclarecido 
acima, como o sujeito que utiliza o olho para olhar a imagem; e o olhar que se encontra do outro lado, o do gerador desta 
imagem, seja ele o de um fotógrafo, artista e assim por diante.

Em se tratando do ato de olhar, o fotografar se revela como uma ação que o materializa de forma extremamente evidente 
e eficaz. As próprias assimilações dos instrumentos fotográficos com o olho humano, tais como “pálpebras/obturadores, 
pupilas/diafragmas, retinas/películas” são um exemplo disso (MENEZES et. al., 2008, p. 26). Ao fotografar é abandonado 
o olhar utilitário e automático, por nós usado para nos mover e atuar no mundo pois o ato fotográfico demanda um olhar 
analítico, um olhar julgador e selecionador, não um olhar distraído. Dito isto, percebemos que o olhar empregado pelo 
fotógrafo está vinculado aos meios analíticos utilizados para definir a fotografia. Ele abrange a antevisão da ação de fotografar 
a partir de uma compreensão do mecanismo da fotografia ou do aparelho. 

Se, por um lado, o registro fotográfico representa o próprio ato de olhar, por outro, a fotografia não encarna um olhar 
qualquer. O então olhar fotográfico a ser tratado neste trabalho é um olhar especial. Configura-se por um olhar que 
tem suas próprias características no ato de leitura de uma dada fotografia ou imagem, e que, portanto, demanda um 
entendimento específico para tanto.

1.1 Algumas propriedades da imagem

Em seu livro “La teoria de la Imagen” (2006), Villafañe explica o porquê da necessidade de um estudo sobre a teoria da 
imagem. O autor defende que a natureza icônica da imagem demanda um estudo mais complexo por parte de diversas 
áreas do conhecimento e que este estudo deve ser pautado nas especificidades que compõe a estrutura da imagem. O 
mesmo autor aponta que, geralmente, a imagem é utilizada como um acessório do texto, um simples anexo do que é 
explicado pela escrita, onde os autores costumam recorrer à imagem apenas como ilustração, enquadrando-a de acordo 
com suas necessidades, sem prestar atenção à sua estrutura icônica7. 

Sabe-se que a imagem é um dos principais sistemas de comunicação que existem no mundo atualmente, por isso, é 
natural que pensemos que existem inúmeros estudos ou propostas didáticas acerca dela. Entretanto, não é o que ocorre. 
Conforme Villafañe (2006, p. 20), numa sociedade urbana “atualmente tecnificada, dominada culturalmente pelos meios 
de comunicação”, o ato de refletir sobre o fenômeno da imagem revela que ainda existem muitos aspectos ignorados ou 
pouco desenvolvidos sobre nossa relação com as imagens.

7 Segundo Villafañe (2006), deve-se considerar a percepção e a representação como processos gerais inerentes à natureza icônica de uma imagem. 
Deste modo, a estrutura resultante de uma imagem é constituída por “três estruturas icônicas: espaço, temporalidade e relação” (VILLAFAÑE, 2006, 
p. 167).
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Em seu livro “La teoria de la Imagen” (2006), Villafañe explica o porquê da necessidade de um estudo sobre a teoria da 
imagem. O autor defende que a natureza icônica da imagem demanda um estudo mais complexo por parte de diversas 
áreas do conhecimento e que este estudo deve ser pautado nas especificidades que compõe a estrutura da imagem. O 
mesmo autor aponta que, geralmente, a imagem é utilizada como um acessório do texto, um simples anexo do que é 
explicado pela escrita, onde os autores costumam recorrer à imagem apenas como ilustração, enquadrando-a de acordo 
com suas necessidades, sem prestar atenção à sua estrutura icônica7. 

Sabe-se que a imagem é um dos principais sistemas de comunicação que existem no mundo atualmente, por isso, é 
natural que pensemos que existem inúmeros estudos ou propostas didáticas acerca dela. Entretanto, não é o que ocorre. 
Conforme Villafañe (2006, p. 20), numa sociedade urbana “atualmente tecnificada, dominada culturalmente pelos meios 
de comunicação”, o ato de refletir sobre o fenômeno da imagem revela que ainda existem muitos aspectos ignorados ou 
pouco desenvolvidos sobre nossa relação com as imagens.

Entendemos que o conceito de imagem compreende diversos âmbitos, que vão além da comunicação visual e da arte. Este 
conceito implica, também, processos como o pensamento, a percepção e a memória.

Para uma abordagem do conceito de imagem de forma razoável é necessário, primeiro, que os limites desse conceito 
sejam abrangentes e, ao mesmo tempo, precisos. Tendo isto em vista, utilizou-se como base o entendimento da imagem 
inserida no contexto da história cultural, de acordo com Pesavento (2008).

Como foi mencionado no começo deste capítulo, a imagem, ao ser contemplada pelo observador, aciona elementos do 
imaginário, comunicando e provocando emoções. Este fato ocorre de imediato, uma vez que as imagens se apresentam 
de forma instantânea à consciência, provocando um fenômeno em relação à compreensão que se tem do conteúdo nelas 
expressos e caracteriza “um importante aspecto de alteridade da imagem em relação ao texto” (COELHO, 2011, p. 67). 
Conforme Coello (2011), a imagem apresenta um grande poder de fixação na memória e facilita a compreensão por seu 
caráter de universalidade, caráter esse que independe do conhecimento de códigos linguísticos, como no caso de textos, 
embora demande habilidades para seu deciframento. 

Segundo Pesavento (2008), a imagem é também, portadora de duas propriedades fundamentais: uma propriedade física e 
uma semântica. A propriedade física diz respeito à materialidade da imagem e ao fato desta ser um suporte para algo, como 
uma fotografia ou uma tela de pintura, por exemplo. A sua propriedade semântica está relacionada ao plano do intelecto, 
que possibilita uma elaboração mental. A relação entre estas duas propriedades acontecem quase que simultaneamente, 
uma vez que ao ser vista a imagem física é automaticamente vinculada à imagem mental que vai, então, classificar, qualificar, 
alterar e conferir sentido ao que é visto.

Pesavento (2008, p. 101) esclarece que este processo, onde se acionam outras imagens que existem incialmente em nosso 
“arquivo de memória”, estabelece relações semânticas que abarcam “o visto, o sabido, o lido, o adquirido, o ouvido”. Ou 
seja, ao observarmos uma imagem, ocorre um processo, onde se cria uma relação com outras imagens existentes em 
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nossa memória, de modo que a compreensão semântica possa mudar, embora o suporte físico da imagem seja o mesmo. 
Estas duas propriedades da imagem são intrínsecas uma à outra, como esclarece a autora:

Uma imagem mental forma-se dotada de propriedades semânticas: nós pensamos coisas enquanto vemos, e lhes atribuímos 
valor e significado; classificamos o que vemos e lhes conferimos sentidos; correlacionamos aquilo que é visto e que está 
presente, com o plano das imagens ausentes, mas lembradas e evocadas pelo pensamento (PESAVENTO, 2008, p. 101).

Um outro aspecto da imagem, destacado por Coelho (2011, p. 69), é a sua “tensão”. Uma vez que, a partir das 
propriedades apontadas anteriormente, apresentam em si um aspecto ambivalente, percebemos que as imagens admitem 
algumas tensões, por se situarem neste “limite” entre o “ser e o não ser” o que representam.

A característica simbólica da imagem, em coexistência com seu aspecto material, portanto, é o que caracteriza as tensões 
existentes na mesma. O termo “tensão”, segundo a autora, está relacionado à instabilidade que estas duas forças opostas 
– figurativa/simbólica e aspecto físico/material – conferem às imagens. Por sua vez, a tensão entre o aspecto simbólico 
e de representação da imagem é extremamente significativa pois, ao mesmo tempo em que permite identificar o que é 
representado nas imagens, encaminha para uma interpretação do que a imagem quer dizer, ou seu aspecto simbólico. 

A imagem apresenta algumas outras tensões, tais como: a relação entre o “visível e o invisível”, que se caracteriza pela 
capacidade da imagem de expressar além do que é possível ser descrito; a relação entre o “todo e a parte”, onde o todo é 
o visível (a realidade capturada pela imagem) e a parte é a fração que pode representar o todo; e a relação entre o “social e 
subjetivo”, que diz respeito a quem produziu a imagem e ao momento, ou contexto social e histórico, em que esse sujeito 
vive (COELHO, 2011, p. 69).

 A partir destas polaridades existentes nas imagens, verifica-se uma outra tensão que, de certa forma, sintetiza as anteriores: 
a tensão entre o real e o imaginário. Pesavento (2008, p. 102) explica que, através de um processo mental e por efeito 
da memória, “presentificamos uma ausência que é capaz de tornar presente, no imaginário, a forma, a cor, o conteúdo, 
até mesmo, o som e o cheiro de algo ou alguém”. Ou seja, a realidade da imagem é recriada no imaginário, preenchendo 
lacunas. 

Sandra Pesavento (2008, p. 102) destaca que as imagens possuem uma capacidade evocativa, onde, na tensão entre o 
real e o imaginário, ao produzirem uma “tradução sensível do mundo (...) são recriadas mentalmente, mesmo na ausência 
do referente ou do suporte físico”. Essa propriedade evocativa, resultante da tensão, muitas vezes, em um efeito limite 
das operações mentais de significado, podem ser percebidas não como representações de mundo, mas como a própria 
realidade. 

Todavia, mesmo ao abordar este aspecto de realidade das imagens, estas se configuram como uma construção da cultura, 
ou do meio, funcionando como um produto das intenções e percepções de um olhar de determinada época. É nesse 
sentido que a fotografia, enquanto resultado do ato de criação do fotógrafo, traz uma realidade reconstruída que contém 
indícios do ocorrido, servindo de entrada ao imaginário social de outras épocas. 
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Tendo em vista as características que as imagens possuem, vamos abordar dois conceitos importantes relacionados a elas, 
segundo Sandra Pesavento (2008): a narrativa e o imaginário. 

1.1.1 Narrativa

Por definição ampla, a narrativa se configura por uma cadeia de signos com sentidos sociais, culturais e históricos particulares. 
Squire (2014) aponta que esta definição denota que narrativas podem implicar conjuntos de signos que transitam de modo 
temporal, causal ou de alguma forma sociocultural no mundo:

Nesta definição, a narrativa pode operar em várias mídias, inclusive em imagens. Ela deriva simplesmente da sucessão de 
signos, independentemente do sistema de símbolos, da mídia ou da “matriz semiótica” em que esta sucessão ocorre. No 
entanto, em uma narrativa, o movimento de signo para signo tem um significado social, cultural e histórico reconhecível. 
Uma série numérica é uma progressão de signos, mas seu sentido primordial é matemático e não se encontra em âmbitos 
sociais, culturais ou históricos (SQUIRE, 2014, p. 273).

Segundo a autora, uma consequência desta definição é que “as histórias não têm vigência universal; elas se valem de 
recursos simbólicos sociais, culturais e históricos particulares e operam dentro deles” (SQUIRE, 2014, p. 273). Portanto, a 
leitura destas histórias pode mudar ou surgir a partir de diferentes universos sociais, culturais ou históricos.

Neste sentido Pesavento (2008), destaca o fato de que a imagem, assim como o texto, funcionaria como uma narrativa 
sobre o mundo e através desse prisma, pode-se aproximar a imagem “da definição aristotélica, que coloca a narrativa como 
uma sequência de ações encadeadas que contam uma história, a qual se desdobra em personagens, tramas e sentidos” 
(PESAVENTO, 2008, p. 108).

Manguel (2003, p. 27) aponta que ao ler as imagens “atribuímos a elas o caráter temporal da narrativa. Ampliamos o que 
é limitado por uma moldura para um antes e um depois e, por meio da arte de narrar histórias, conferimos à imagem 
imutável uma vida infinita e inesgotável”. Entende-se que, do mesmo modo em que ao ler um texto podemos desenvolver 
imagens mentais, as imagens são passíveis de gerar narrativas ao serem lidas. É através da narrativa que organizamos os 
rastros do passado com o objetivo de apresentar uma verossimilhança ao fato acontecido. 

Entende-se, deste modo, que as imagens se constituem como narrativas, uma vez que são feitas de tramas - elementos, 
fatos, personagens, signos e significados - que contam e explicam algo. 

Neste processo, ao propor uma investigação das imagens, a figura do pesquisador-narrador se caracteriza como a de um 
conciliador do que aconteceu no passado e o texto que narra a partir de acontecimentos. Neste sentido, Pesavento (2008) 
acrescenta:

É quase dispensável dizer que, quanto maior a armazenagem de conhecimentos e de leituras que cada um possui, ou, 
em outras palavras, quanto maior a eruh dição do espectador da imagem, maior sua capacidade de tecer relações entre 
a imagem vista e outras imagens ou discursos conhecidos, potencializando-se, assim, sua capacidade interpretativa. 
(PESAVENTO, 2008, p. 109). 
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Neste processo, ao propor uma investigação das imagens, a figura do pesquisador-narrador se caracteriza como a de um 
conciliador do que aconteceu no passado e o texto que narra a partir de acontecimentos. Neste sentido, Pesavento (2008) 
acrescenta:

É quase dispensável dizer que, quanto maior a armazenagem de conhecimentos e de leituras que cada um possui, ou, 
em outras palavras, quanto maior a eruh dição do espectador da imagem, maior sua capacidade de tecer relações entre 
a imagem vista e outras imagens ou discursos conhecidos, potencializando-se, assim, sua capacidade interpretativa. 
(PESAVENTO, 2008, p. 109). 

Assim, sendo narrativas, que tem na realidade o seu referente, texto e imagem explicam e compõem imaginários de sentido 
(PESAVENTO, 2008).

1.1.2  Imaginário

O imaginário se caracteriza por ser um conceito polissêmico e envolve uma extensa organização de ideias e imagens de 
representação coletiva que pessoas em todas as épocas construíram para si, como uma forma de dar sentido ao mundo 
(PESAVENTO, 2005). O imaginário, apesar de possuir continuidades ao longo do tempo, revela-se também mutável, onde 
cada época vai conferir transformações a uma base comum. Em cada período as pessoas elaboram representações para 
atribuir sentido ao real. Esta construção de sentido pode ser expressa através de discursos, palavras, sons, imagens, coisas, 
bem como por práticas, ritos, performances, entre outros. Segundo Pesavento (2005, p. 43) esta construção de sentido 
e significado admite “crenças, mitos, ideologias, conceitos, valores” é construtora de “identidades e exclusões, hierarquiza, 
divide, aponta semelhanças e diferenças no social”.

O imaginário se revela, desta forma, como uma possibilidade de acessar as percepções de outros tempos através dos 
registros e rastros que chegam até o presente, sejam eles falados, materiais ou imagéticos. São passíveis de serem 
resgatados pelo pesquisador. No processo de construção do imaginário, o real é o referente e remete ao cotidiano da 
vida das pessoas, admitindo abstrações e elaboraçõe smentais, onde ambos os aspectos constituem o que se entende por 
real. Neste sentido, Pesavento (1995, p. 24) complementa esta ideia ao afirmar que “o imaginário é, pois, representação, 
evocação, simulação, sentido e significado, jogo de espelhos onde o ‘verdadeiro’ e o aparente se mesclam, estranha 
composição onde a metade visível evoca qualquer coisa de ausente e difícil de perceber”.

Entendemos, pois, que este “jogo de espelhos” estabelecido pelo imaginário evoca um conjunto de representações 
coletivas, ideias e imagens formuladas socialmente, onde o imaginário não é dissociado do real e vice e versa. Nesta 
perspectiva, tendo como objeto de estudo imagens que retratam a paisagem e os espaços urbanos da cidade, estas se 
revelam como um campo de abordagem para estudos sobre o imaginário urbano.

Ferrara (2000) argumenta que, ao propor uma compreensão da imagem urbana , devemos ir além do simples ato de 
constatar sua ocorrência ou descrever as peculiaridades de suas diversas manifestações, mas sim buscar entender seus 
significados e possibilidades de manifestação, apontando semelhanças e diferenças. Isto se deve ao fato de “que a cidade se 
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faz representar e se dá a conhecer concretamente pelas suas imagens” (p. 115). Ou seja, são as imagens urbanas - e sua 
habilidade instigadora - que, ao serem traduzidas pela arquitetura, pelo traçado da cidade, por seus espaços urbanos, pela 
publicidade, pela fotografia e pela pintura, fundamentam a dimensão simbólica, evocando sentidos, vivências e valores e 
revelando o potencial de remeter a um outro tempo. 

A respeito da relação entre imagem e imaginário urbano, Ferrara (2000, p. 117) destaca:

(...) dessa maneira, a imagem não é produto do imaginário, mas se constroem mutuamente. Mediados pelo pensamento 
cognitivo, imagem e imaginário se reconhecem à própria medida que se concretizam, um é a própria existência do outro; 
confere-se o imaginário pela imagem e vice-versa.

Deste modo, tem-se que a imagem corresponde a uma intervenção construída na cidade, ou seja, decorre de um 
referencial contextualizado. Já o imaginário refere-se à capacidade associativa de produzir imagens a partir da imagem física, 
que corresponde a uma relação entre diversos significados despertos a partir de uma imagem base. A imagem urbana de 
locais passa a significar mais pela incorporação de significados extras e autônomos do que em relação à imagem básica que 
lhe deu origem (FERRARA, 2000). 

Em complemento a esta ideia de incorporação de significados através da imagem, Pesavento (2005) argumenta que o 
imaginário possui a capacidade de criar o real, ao oferecer uma possibilidade de leitura da cidade nos traços deixados pela 
arquitetura, pelo espaço urbano que, enquanto registros materiais, são portadores de um sentido, função e refletem um 
modo de pensar sem linguagem: portanto, o espaço é sempre portador de um significado. 

1.2 Olhar fotográfico

Como abordado no tópico anterior, a fotografia, assim como a imagem, através de suas propriedades, comporta leituras, 
assim como um texto. Para isso, torna-se necessário apontar algumas competências técnicas para que se possa realizar 
estas leituras. Segundo Coelho (2011, p. 73) é necessário o aprendizado do olhar “para além da aparência em busca dos 
significados e das entrelinhas” Um olhar que demanda conhecimento e “experiência de vida”.

Dubois (1993) compreende o ato fotográfico como uma extensão do olhar e do progresso visual de percepção das imagens 
capturadas e desdobradas na memória. Este vínculo da fotografia com o domínio do simbólico é uma das razões primordiais 
do registro fotográfico e acontece a partir da mediação entre um indivíduo e a realidade. 

Uma das características semióticas mais notáveis da fotografia reside no fato de que a foto funciona ao mesmo tempo como 
ícone e índice8. Por um lado, reproduz a realidade por meio de aparente semelhança; por outro, ela tem uma relação 
causal com a realidade, por causa das leis da ótica e das técnicas de que dispõe o fotógrafo ao realizar seu trabalho. É a 

8 Dentro da semiótica abordada por Pierce, o ícone, o índice e o símbolo são três tipos de signo que irão se distinguir a partir da relação que esse 
signo vai ter com o objeto que ele representa. O conceito de signo para Pierce é triádico (primeiridade, secundidade, terceiridade), onde o signo 
é percebido por uma mente intérprete que cria um interpretante (um novo signo) e esse interpretante se relaciona com o objeto do signo. Na 
triconomia peirciana, o índice é o signo que vai se relacionar com o objeto em secundidade. Ou seja, o índice é o signo “cuja relação com seus 
objetos consiste numa correspondência de fato” ou ainda, a “factualidade do existir” (secundidade) está na corporificação material do índice através 
do objeto (DUBOIS, 1993, p. 62).
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causal com a realidade, por causa das leis da ótica e das técnicas de que dispõe o fotógrafo ao realizar seu trabalho. É a 
partir da relação existente entre estas realidades que o autor busca estabelecer no espectador ao realizar o olhar fotográfico 
que podemos adentrar no processo de construção da interpretação das imagens. 

Assim, ao abordarmos o olhar fotográfico, o espectador é a figura central a ser considerada. Diversos são os fatores que 
interferem na relação do espectador com a fotografia e possibilitam, em sua leitura, a interpretação e a atribuição de 
significados. 

Nesta relação entre espectador e fotografia existem aspectos que são constantes, independente das variáveis históricas 
ou culturais. Baseado em Gombrich (1965), Jacques Aumont (1993, p. 90) propõe que o “papel do espectador” está 
delimitado por um conjunto de atos perceptivos e psíquicos pelos quais o espectador faz existir a imagem. São apontados 
aqui três destes atos perceptivos, como referência para exercitar o olhar fotográfico:

 1) “Não há olhar fortuito”: a partir de uma concepção construtivista, a percepção visual é praticamente um processo 
experimental e implica num sistema de expectativas amplamente informado por nosso conhecimento prévio do mundo e 
das imagens. 
 
 2) “Regra do etc”: o espectador da imagem supre o não representado, completando a informação através de seu 
“saber prévio”. Esta operação demonstra uma tendência projetiva, que tende a identificar algo em uma imagem a partir de 
outras formas. A imagem é, portanto, um fenômeno ligado à imaginação.

 3) “Os esquemas perceptivos”: esta capacidade de projeção é possível pela existência de esquemas perceptivos 
em que o espectador, ao utilizar as capacidades do sistema visual e “confrontá-las”, aciona informações armazenadas na 
memória sob forma esquemática.

Dito isto, o olhar fotográfico é apresentado aqui como o olhar do espectador que apresenta seus possíveis significados 
ao entrar em contato com a fotografia. Na leitura estabelecida, são passíveis de serem descobertos e ter novos sentidos 
atribuídos. Ao buscar este olhar fotográfico, através da leitura, o espectador se depara com diferentes interpretações, onde 
é levado a optar pela interpretação que lhe parece correta. Exercitar esta habilidade de leitura demanda um olhar capaz de 
confrontar a fotografia, através de experiências vividas, memórias e contextualização histórica (COELHO, 2011). 
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1.3 A fotografia como fonte e instrumento de pesquisa

Após a invenção do daguerreótipo em 1838, a fotografia assume papel na produção de imagens de paisagens, até então 
realizada pela pintura, popularizando cenas de paisagens pitorescas graças aos cartões postais e posteriormente a todo tipo 
de mídia desenvolvida, já no fim do século XX. 

(...) A fotografia gera uma revolução na pintura devido aos processos de mudança do olhar, e a paisagem também está 
inserida nessa transformação da representação da realidade. Diversos pintores passam a utilizar a fotografia como recurso 
técnico, produzindo vistas da natureza a partir de fotografias. (COELHO, 2011, p. 38)

Percebe-se então que a transição da representação de paisagens, da pintura para a fotografia, envolve também algumas 
mudanças conceituais, pois o surgimento da fotografia representou também uma mudança na maneira de olhar. A fotografia 
surge concomitante a um momento em que o mundo vive grandes transformações na forma de produção e consumo, 
gerando um desejo por novas imagens. 

Como foi visto anteriormente, não se pode negar a importância da fotografia na análise da cidade, dos espaços e elementos 
da paisagem urbana. O que falta, porém, é refletir acerca do aspecto metodológico deste recurso, visto que o material 
iconográfico é utilizado, em geral, apenas como anexo ilustrativo. É dentro desta reflexão que se desenvolve o presente 
subtítulo. 

Kossoy (2002, p. 26) aponta que a fotografia tornou o mundo “familiar”, uma vez que permitiu o contato e um 
conhecimento de outras realidades que eram transmitidas apenas de modo verbal, escrito ou pictórico. O autor ressalta 
que a imagem fotográfica passou a ser multiplicada com o avanço da indústria gráfica e, a partir daí, iniciou-se um novo 
processo de conhecimento do mundo. Entretanto, um mundo fragmentado em termos visuais e, portanto, em termos 
contextuais. Foi a partir do uso da fotografia que a história obteve um “novo documento”. 

A fotografia proporcionou a possibilidade de recordação, autoconhecimento, criação artística, documentação e denúncia, 
graças à sua condição “técnica de registro preciso do aparente e das aparências” (KOSSOY, 2001, p. 27). 

O mesmo autor afirma que a fotografia, ao registrar uma memória visual do mundo e de suas transformações – através de 
eventos, cenários e personagens–, passa a ser um documento histórico de grande valor. No entanto, ela se revela como 
uma fonte documental que, em seu conteúdo, apresenta informações e promovem conhecimento ao mesmo tempo em 
que desperta sentimentos e emoções. 

Uma vez que, em virtude do tempo, desaparecem ou se alteram significativamente os cenários, os personagens, os edifícios 
e os monumentos, a iconografia fotográfica torna-se uma fonte de informações  visuais que possibilitam uma melhor 
compreensão do passado, em seus variados aspectos. 
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Figura 1 Boris Kossoy. Brasília, 1972. Acervo do Autor. Disponível em < http://blog. atelie. com. br/2015/09/fotografia50anos/#. XLNHYOhKiUk> Acesso em 23 
jul 2018

Neste sentido, Sandra Pesavento (1995) aponta que a história cultural, ao trabalhar com as representações, age como 
uma resposta sobre o social pois, ao voltar a atenção sobre as estratégias simbólicas, valoriza não somente os processos 
econômicos que ocorrem na cidade, mas as representações que se constroem na e sobre a cidade, levando ao estudo do 
imaginário urbano. 



39

10 O ato do registro, ou o processo que deu origem a uma representação fotográfica, tem seu desenrolar em um momento histórico específico, logo 
esta fotografia traz em si indicações acerca de sua elaboração material. Uma fotografia não se constitui apenas de um conteúdo no qual as informações 
encontram-se registradas, estas informações não existem de modo desvinculado de um suporte físico – técnicas fotográficas utilizadas. “A fotografia é 
uma representação plástica indivisivelmente incorporada ao seu suporte, resultante dos procedimentos tecnológicos que a materializaram” (KOSSOY, 
2001, p. 40).

Este processo revela-se de modo complexo, onde desenvolve-se a busca por uma leitura de códigos através de registros 
e indícios do passado que chegam ao tempo presente. Segundo Coelho (2011, p. 64), ao encarar estes indícios “como 
registros de significado para as questões que levanta, o pesquisador transforma essas expressões do passado em fontes ou 
documentos para sua pesquisa”, que podem parecer singulares, diante dos códigos e valores nos dias atuais. 

Desta forma, ao analisar registros fotográficos históricos podemos, a partir da interpretação de traços e registros de uma 
determinada cultura, acionar uma estrutura de espaço e tempo, que permite a elaboração de tramas em um trabalho 
de construção capaz de produzir sentido, onde as partes que se articulam “oferecem diferentes combinações e revelam 
explicações que permitem uma leitura do espaço em diferentes tempos” (COELHO, 2011, p. 63).

Ao propor o uso da fotografia como fonte, cabe deixar aqui alguns comentários: toda fotografia tem sua origem a partir 
do desejo de um indivíduo que se viu motivado a congelar em imagem um aspecto dado do real, em determinado lugar e 
época. Kossoy (2001) aponta que a imagem do real retida pela fotografia fornece o testemunho visual e material dos fatos 
aos espectadores ausentes da cena. Logo, a fotografia é um produto final resultante da ação de um indivíduo (fotógrafo) 
que, em um determinado espaço e tempo, optou por um assunto em especial e que para seu devido registro, empregou 
recursos oferecidos pela tecnologia10. 

Dito isto, deve-se ter em mente que um dos aspectos fundamentais no que diz respeito ao documento fotográfico é a 
veracidade do que nele está expresso. Independente da intenção do fotógrafo, aquele momento de fato aconteceu, desta 
forma, o fato em si expresso é verdadeiro. Por outro lado, enquanto elemento isolado de seu contexto ou enquanto 
fenômeno fotográfico, a fotografia possui uma constituição interna que deve ser resgatada no sentido de subsidiar a 
pesquisa. Neste sentido, Kossoy (2001) aponta alguns elementos que devem ser observados em seu estudo: assunto (tema 
escolhido e fragmento do mundo exterior-natural, social etc.); fotógrafo (autor do registro); tecnologia (técnica e aparelhos) 
e coordenadas de espaço e tempo. 

Assim, voltando-se para a proposta do presente trabalho, com o objetivo de delimitar métodos para a análise das fotografias, 
propõe-se que estes elementos - apresentados por Kossoy (2001) - sejam considerados da seguinte maneira: o assunto diz 
respeito aos temas identificados nas imagens, relacionados ao conceito de cidade moderna e aos discursos apresentados 
ao longo do trabalho; o fotógrafo refere-se à autoria da imagem, que nem sempre é informada; a tecnologia diz respeito 
ao enquadramento da fotografia, à distribuição de planos, ao seu foco (o que aparece em primeiro plano e o que aparece 
em segundo plano etc.), à profundidade da imagem; e por último, coordenadas de espaço-tempo vão ter a ver com a 
localização da fotografia e o período histórico em que foi realizada.
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Todavia, existem fotografias não passíveis de serem classificadas ou identificadas segundo os parâmetros acima: são as 
“fotografias anônimas” (LEITE, 1993, p. 57). Estas são imagens que possuem valor subjetivo - podendo ser de profissionais 
ou amadores, de origem comercial ou institucional, ou mesmo aquelas que não possuem registro de espaço e tempo 
em seus acervos ou fontes - e que por isso requerem do pesquisador prudência e renúncia de qualquer julgamento na 
percepção e análise da mesma (SILVA, 1996).

1.4 Como ler as imagens

Este tópico pretende oferecer uma visualização da proposta metodológica, independentemente de sua aplicação. Entende-
se que a estruturação de uma metodologia e sua aplicação não são processos lineares, mas um caminho que possui uma 
série de idas e vindas, onde uma etapa complementa a outra, através de revisões, reformulações e constantes adaptações. 
Neste sentido, Manguel (2003, p. 32) aponta: “Não sei se é possível algo como um sistema coerente para ler as imagens, 
similar àquele que criamos para ler a escrita (um sistema implícito no próprio código que estamos decifrando)”.

Todavia, considera-se relevante apresentar o processo de construção do método. Buscou-se desenvolver uma proposta de 
leitura das imagens, através de etapas de caráter metodológico. Algumas delas foram apresentadas anteriormente e serão 
aqui resgatadas, as demais serão apresentadas e, a seguir, baseadas em autores que seguem uma abordagem interpretativa. 
Kossoy (2001) destaca que, a partir do momento em que se opta por realizar um estudo histórico e investigativo que tenha 
como objeto a iconografia fotográfica, devemos atentar para um exame técnico-iconográfico e interpretativo, em prol de 
analisar as informações contidas nas iconografias. 

No processo de desenvolvimento metodológico, o mesmo autor destaca que este deve ser iniciado através da heurística. 
A heurística aqui tratada nada mais é do que a busca pelas fontes, das fotografias do passado, através de sua localização e 
definição. A busca por estas fontes visa trazer informações sobre os eixos centrais de investigação: o assunto, o fotógrafo e a 
tecnologia11. 

O primeiro passo em busca da compreensão das imagens encontra-se na investigação da trajetória do documento 
fotográfico. Para realizar esta investigação deve-se ter ressalvas, como aponta Kossoy (2001):

A determinação da origem do documento, entretanto, nem sempre será possível pois verificar-se-á, no decorrer da 
pesquisa, que as informações a ele referentes, contidas nos arquivos, não raro são errôneas ou imprecisas, ou então, 
inexistentes. (KOSSOY, 2001, p. 75)

Entretanto este fato não impede o prosseguimento da pesquisa, uma vez que existem diferentes critérios para sua análise, 
como alternativa. 

11 Cabe destacar que, na presente pesquisa, o eixo de principal enfoque é o assunto (os objetos de registros no passado). Não são descartados os 
eixos fotógrafo ou tecnologia, porém, para fins do objetivo geral do presente trabalho e, levando em consideração o material coletado, estes últimos 
foram abordados em um grau diferente de análise.
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O mesmo autor aponta que a relação fotógrafo-fotografia, possui relevância metodológica no que diz respeito à natureza 
da fotografia. Neste aspecto, a fotografia pode ser tanto uma criação individual de caráter afetivo ou mesmo artístico, 
como pode ser uma representação de um espaço social num determinado tempo, com objetivos ideológicos. No caso do 
presente trabalho, o material fotográfico utilizado é amplo e contém tanto o aspecto ideológico quanto o caráter individual. 
Ele provém de acervos públicos, que englobam livros, material publicitário, fotografias de revistas, jornais e outros. 

Uma vez averiguada a trajetória do documento fotográfico, parte-se para as linhas de investigação. Neste sentido, Kossoy 
(2001, p. 76) destaca que a fotografia, enquanto documento, guarda em si uma relação “indivisível” entre sua expressão 
(enquanto fragmento de realidade passada congelado na imagem) e sua matéria, que a configura enquanto artefato, 
apresentada pelo fotógrafo e a tecnologia que viabilizou seu conteúdo.

O autor apresenta uma “dupla arqueologia” do documento fotográfico, em prol da análise de suas informações. Seriam 
estas:

A) a reconstituição do processo que gerou o artefato, momento em que procuramos determinar seus elementos 
constitutivos e suas coordenadas de situação;

B) a determinação dos elementos icônicos que compõe o registro visual, o conteúdo da representação 
(KOSSOY, 2001, p. 76)

Estes dois métodos de pesquisa vão se destrinchar, de modo didático, no que o autor denomina por análise técnica e análise 
iconográfica, respectivamente, que conformam o exame técnico-iconográfico. Atentaremo-nos à linha B de investigação, 
a análise iconográfica, ou seja, ao conjunto de informações visuais que compõe o documento, sua expressão (KOSSOY, 
2001, p. 77).

Dito isto, o primeiro passo para ler as imagens, ou documento fotográfico, é através da investigação e análise do conteúdo. 
Para tal, deve-se verificar todos os detalhes das imagens, embasadas por informações da época. Esta investigação deve 
buscar informações acerca das datas: a partir de construções ou reformas de edifícios residenciais, comerciais e públicos, 
quando ausentes; de demolições e transformações da paisagem; ou de implantação de ferrovias, iluminação pública, 
calçamentos, arborização e elementos urbanos. A comparação das imagens estudadas com outras, que apresentam dados e 
datas corretas, é também um método a ser explorado (KOSSOY, 2001)

O segundo passo é constituído pela análise iconográfica, que tem o intuito de inventariar e detalhar o conteúdo da imagem 
através de seus elementos icônicos formativos. Neste momento, busca-se distinguir o tema e a forma das imagens, através 
de sua descrição e classificação sem adentrar, entretanto, em sua interpretação. 

Kossoy (2001, p. 95) aponta que a análise iconográfica das imagens “situa-se a meio caminho da busca do significado do 
conteúdo”, onde “ver, descrever e constatar não é o suficiente”. Nessa análise são associadas informações às imagens a 
partir de uma bagagem cultural, remetendo a conhecimentos literários (PANOFSKY, 1991). 

Já o terceiro passo consiste na interpretação iconológica, que nada mais é do que um método de interpretação, relacionado 
à descoberta dos valores simbólicos, e “advém da síntese mais que da análise” (PANOFSKY, 1991, p. 54). Essa etapa 
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interpretativa diz respeito aos significados e aos valores implícitos que a imagem quer comunicar. Ao buscar apreender os 
princípios que norteiam a escolha e a apresentação dos motivos que dão sentido aos “arranjos formais e aos processos 
técnicos empregados”, esta interpretação traz sentido à essência da imagem (p. 62). 

Essas identificações e interpretações dependem da bagagem subjetiva do pesquisador e, pelo fator subjetividade, devem ser 
subsidiadas e corrigidas por uma compreensão dos processos históricos. Uma vez compreendidas as formas, os motivos 
e as imagens como manifestações de princípios básicos e gerais, interpretam-se esses elementos como sendo os valores 
simbólicos de uma imagem (COELHO, 2011). 

As etapas aqui apresentadas propõem o início de um procedimento metodológico, através da leitura de imagens, da 
representação dos espaços e elementos da paisagem urbana nelas presentes.  Essa leitura, a ser realizada pelo pesquisador, 
acontece através de um processo de observação, descrição, análise e interpretação das imagens fotográficas. 
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CAPÍTULO II

O moderno e o discurso na construção de Goiânia
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Goiânia não é coisa para ser vista, é coisa para ser 
compreendida. Não é um espetáculo para os olhos, mas 
um convite à inteligência. Não vale pelo que é, porém 
pelo que significa. 

(Paulo Augusto de Figueiredo in OESTE, 1943, p. 220)

O fenômeno da modernidade, quando entendido como “novidade”, adquire características de fugacidade, instabilidade, 
transitoriedade e velocidade, dentre outros. Para Marshal Berman (1986), a modernidade constitui-se por um conjunto 
de experiências vitais de tempo e de espaço, voltadas a nós mesmos e aos outros. Ser moderno, segundo o autor, é 
estar envolto por uma atmosfera de novas possibilidades, aventuras, crescimento, autotransformação e transformação das 
coisas ao redor, ao mesmo tempo em que se experimenta a ameaça de destruição de tudo que temos, sabemos e somos 
(BERMAN, 1986, p. 15). 

A modernidade está vinculada à jornada do indivíduo13 e está ligada em sua origem à movimentos filosóficos, como o 
Iluminismo. Dito isto, a modernidade parte do entendimento de que o homem é o agente do processo social e protagonista 
do vir a ser, tornando-se a peça fundamental no desenvolvimento e na disseminação das novas práticas culturais e das 
propostas inovadoras de um mundo baseado nos avanços da ciência, da técnica e da indústria. 

Para um entendimento breve e claro do moderno, Berman (1986, p. 16) divide a história da modernidade em três fases. 
A primeira fase corresponde ao período entre o século XVI e o final do século XVIII, onde o autor ressalta que as pessoas 
estão experimentando a vida moderna, sem ter de fato um senso de público ou de comunidade moderna. 

A segunda fase começa em 1790 e é marcada pela Revolução Francesa e suas repercussões. Berman (1986, p. 16) aponta 
que o público que estava incerto na primeira fase agora se encontra envolto por um abrupto sentimento proveniente de 
uma era revolucionária, que desencadeia transformações sociais, pessoais e políticas. Todavia, este público moderno que 
surge do século XIX ainda se recorda da vida material e espiritual de um mundo que não é inteiramente moderno, dando 
início à dicotomia proveniente da “sensação de viver em dois mundos simultaneamente”. É a partir da segunda fase, que se 
percebe que a consciência da modernidade vem acompanhada por um aspecto de dualidade, um paradoxo envolto pela 

X Alguns autores como Berman (1986) e Harvey (1992), apontam que nesta jornada o indivíduo é visto como agente do processo social e passa a 
ser visto como ator político, consumidor, viajante, entre outros, tornando-se peça fundamental no desenvolvimento e na difusão das novas práticas 
culturais.
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2.1 Modernidade, modernização e urbanismo moderno

No contexto do discurso sobre a modernidade, a modernização e o moderno, Paulo Bruna (2010, p. 22) ressalta que a 
modernidade se refere à maneira como os tempos modernos são vivenciados pelos indivíduos. A modernidade seria então, 
a expressão de como a modernização afeta a vida das pessoas e está relacionada a uma vida que se expressa em contínuas 
mudanças e transformações, visando um futuro que será diferente do passado e do presente e, nesta perspectiva, é oposta 
à tradição. A tradição aqui considerada representa “as forças que resistem a essa permanente transformação da situação 
existente” (p. 23). 

Desse modo, pode-se dizer que existem diversos âmbitos em que a modernidade se expressa: política, economia, social, 
cultural, entre outros. Entendida como um novo conjunto de ideias e modos de civilização, a modernidade se constituiu 
como a base desse processo de transformações, causando impactos diretos sobre os rumos do desenvolvimento da 
arquitetura e do urbanismo, em função da necessidade de adequar as cidades e as edificações às novas exigências culturais, 
sociais, econômicas e urbanas do mundo moderno, pois a modernidade atinge sua forma de expressão mais intensa na 
dinâmica das cidades. 

No final do século XIX, arquiteto deveria prever o desenvolvimento das cidades. Este foi um dos novos conceitos que veio 
com a industrialização e o crescimento urbano que a acompanhou. Um exemplo disso ocorreu na década de 1880, na 
Alemanha, onde:

relação do antigo com o novo. O autor ressalta que esta dualidade dá início à ideia de modernismo e de modernização, 
que vai caracterizar amplamente a terceira e atual fase, expandindo-se virtualmente por todo o globo. 

A terceira fase indicada pelo autor tem início no século XX, onde o processo de modernização se alargou, incorporando de  
modo virtual o mundo todo, e a “cultura mundial do modernismo” que estava em desenvolvimento passou a alcançar êxitos 
nos ramos da arte e do pensamento. Em paralelo, à medida que a modernização se expande, o público moderno passa a 
se multiplicar e fragmentar simultaneamente, levando a ideia de modernidade a perder “muito de sua nitidez, ressonância e 
profundidade”, dissipando sua capacidade de organizar e dar sentido à vida das pessoas e levando a uma era moderna que 
“perde o contato com suas raízes de modernidade” (BERMAN, 1986, p. 17).

A modernização no século XX, para Berman (1986, p. 16), refere-se aos processos sociais que dão origem ao chamado 
“turbilhão” da vida moderna, alimentado pela industrialização da produção que, por sua vez, foi fomentada pelo 
desenvolvimento científico e tecnológico, resultado de grandes descobertas científicas, como o desenvolvimento de sistemas 
de comunicação em massa. Estes fatores, combinados a uma explosão demográfica e um rápido crescimento urbano, 
resultaram na aceleração do ritmo de vida, envoltos por processos sociais que mantém esse “turbilhão” num perpétuo 
estado de “vir-a-ser” e que caracterizam a modernização.
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(...) la antigua práctica de planes de extensión y una forma embrionaria de zonificación se combinan para dar vida a 
la planificación urbana. Ésta distingue las vías según la importancia del tránsito, reparte el uso del suelo, la densidad y 
emplazamiento de las construcciones, y programa las redes viarias. Surge al mismo tiempo la necesidad de coordinar entre 

sí los planes de extensión, en el marco de una planificación regional (...) (VISIONES URBANAS, 1994, p. 6) 14

Começou então um debate internacional e o planejamento urbano se tornou uma disciplina. Os arquitetos formados 
em Belas Artes passaram a desenvolver uma arte de composição urbana que integra estudos científicos e funcionalistas 
(VISIONES URBANAS, 1994). 

Nesse contexto, a segunda metade do século XIX foi marcada por “operações urbanas” - realizadas em várias cidades da 
Europa e dos Estados Unidos, a exemplo de Paris, Londres, Barcelona, Washington, Chicago e Nova Iorque - onde, de um 
modo geral, implantavam-se medidas para sanar as más condições habitacionais, o intenso tráfego, a falta de sistemas de 
água e esgoto, de espaços públicos e de áreas verdes. São consequências diretas do crescimento acelerado das cidades e 
deficiência nos serviços de infraestrutura, que proporcionaram a proliferação de doenças e epidemias para a população. 

A transição do século XIX para o século XX enuncia as grandes soluções urbanas, vinculadas à ideia de uma “reforma da 
cidade”, que passa a ser palco e inspiração para os artistas e material de registro para os fotógrafos (VISIONES URBANAS, 
1994, p. 6). 

14 Tradução da autora: “(. . . ) a antiga prática de planos de extensão e uma forma embrionária de zoneamento combinaram-se para dar vida 
ao planejamento urbano. Este, distingue as vias de acordo com a importância do tráfego, distribui o uso do solo, a densidade e a localização das 
construções e organiza as redes viárias. Ao mesmo tempo, surge a necessidade de coordenar os planos de extensão no âmbito do planeamento 
regional; (. . . ) (VISIONES URBANAS, 1994, p. 6). 

15 Tradução da autora: “destinada a tornar-se uma das memórias privilegiadas da modernidade urbana” (VISIONES URBANAS, 1994, p. 1).

2.2 Modernidade e fotografia urbana

Concomitante às transformações urbanas, o século XIX é marcado por grandes revoluções artísticas e culturais. Dentre 
elas, surge algo que passa a inovar a percepção e representação da cidade: a fotografia, que enquanto uma nova tecnologia 
da imagem aparece “destinada a convertirse em uma de las memorias privilegiadas de la modernidad urbana15” (VISIONES 
URBANAS, 1994, p. 1). 

Segundo Anne de Mondenard (1999), a fotografia começa a ser divulgada em meados do século XIX, paralelamente ao 
advento das metrópoles europeias. A imagem fotográfica surge quando o mundo passa por grandes transformações em 
sua forma de produção e consumo, propiciando um desejo cada vez maior por novas imagens. Esta busca por registrar o 
instantâneo e captar as mudanças que estavam ocorrendo faz com que a arte volte o olhar para a captura da transitoriedade 
da vida moderna. 
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Neste período, considerado pioneiro da fotografia, a arquitetura se apresentou como tema ideal para ser registrado, visto 
que a técnica fotográfica era embrionária e exigia exposição prolongada e estática16. Desta forma, a cidade e a imobilidade 
das estruturas arquitetônicas revelaram-se adequadas a esta condição tornando-se, efetivamente, um dos primeiros temas 
enfocados pela fotografia (CARVALHO; WOLFF, 1991). 

16 Segundo Arlindo Machado (1984), as placas de prata iodada que eram utilizadas nos primórdios da fotografia ofereciam uma baixa sensibilidade 
à luz, o que demandava do objeto ou modelo a ser fotografado fixidez por tempo prolongado, para que a imagem pudesse ser fixada na placa. 
MACHADO, Arlindo. A ilusão especular: introdução à fotografia. São Paulo: Brasiliense, 1984. 

Figura 2 Boulevard du temple, por Daguerre, 1839. Disponível em: < http://100photos. time. com/photos/louis-daguerre-boulevard-du-temple > 
Acesso em nov. 2018
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Assim sendo, a cidade foi um tema de predileção dos novos fotógrafos e é possível observar este fenômeno já nos 
primeiros daguerreótipos17 que existiram. Uma das primeiras imagens registradas por Daguerre é o Boulevard du Temple, 
em Paris. Foi nesta mesma cidade, a partir dos anos 1860, que os fotógrafos participaram ativamente da glorificação do 
novo espaço urbano, especialmente após as invenções implementadas por Haussmann como a fotografia panorâmica, que 
surge buscando a extensão - no sentido próprio e figurativo - da paisagem da cidade. Ademais, a maneira de captar a 
cidade se ampliou ainda mais, uma vez que os fotógrafos pioneiros passaram a explorar os recursos da fotografia aérea e 
subterrânea18, “y revelan aspectos hasta entonces invisibles de la estrutura urbana o de sus redes”19 (VISIONES URBANAS, 
1994, p. 5). 

A historiadora Zita Possamai (2008a, p. 68) aponta que, a partir de sua ampla divulgação, a fotografia foi envolta por 
um caráter documental, passando a ser utilizada até mesmo de forma oficial para registrar as transformações pelas quais 
as grandes cidades passavam. Segundo a autora, “era comum as administrações municipais contratarem fotógrafos 
a fim de registrar bairros inteiros que sofreriam reformas urbanas”. Da mesma forma, a imagem fotográfica foi utilizada 
enquanto registro documental das cidades, por parte dos fotógrafos que buscavam evidenciar monumentos urbanos e 
arquitetônicos20. Houve também o intuito de utilizar a fotografia na elaboração de imagens arquitetônicas, estabelecendo 
determinados padrões para as vistas urbanas produzidas (CARVALHO; WOLFF, 1991). 

A produção de imagens urbanas atingiu considerável disseminação entre a população em crescimento nas grandes 
metrópoles europeias, onde o contato visual com cidades diferentes e distantes atingia o imaginário e a curiosidade, à 
medida que aumentavam “as expedições de fotógrafos viajantes em busca de tomadas que atendessem o gosto de um 
seleto público ávido por imagens de terras exóticas” (POSSAMAI, 2008a, p. 69). 

Com o decurso do tempo, novas tecnologias e métodos surgiram e a velocidade com que foram desenvolvidos 
procedimentos técnicos fotográficos contribuiu para a padronização das vistas urbanas. Se no início da divulgação e difusão 
da fotografia a cidade e a imobilidade de suas estruturas arquitetônicas permitiam longa exposição para se obter as imagens, 
não demorou muito para que esse tempo fosse reduzido notadamente. As vistas urbanas, que antes demandavam o uso de 
tripé ou instrumento similar para serem realizadas, puderam contar com a máquina portátil, facilitando ainda mais a atuação 
de amadores e profissionais (POSSAMAI, 2008a).

17 O primeiro daguerreótipo brasileiro retratou, em 1840, o Paço Imperial no Rio de Janeiro (POSSAMAI, 2008, p. 70). 
  
18 No período entre guerras, Felix Nadar revela-se o primeiro fotógrafo a utilizar luz artificial para fotografar os esgotos de Paris (MONDENARD, 
1999). 
 
19 Tradução da autora: “revelando aspectos até então invisíveis da estrutura urbana ou de suas redes” (VISIONES URBANAS, 1994, p. 5). 

20 Muitas vezes esta documentação tinha o propósito de registrar os detalhes de monumentos ou edifícios, visando uma posterior restauração dos 
mesmos. Tanto Viollet-le-Duc quanto Ruskin, cada qual a sua maneira, manifestaram-se positivamente a respeito do uso da fotografia para os registros 
de monumentos (CARVALHO; WOLFF, 1991).
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A respeito da relação entre arquitetura e fotografia, Carvalho e Wolff (1991) destacam que:

Fotografia e arquitetura iriam interagir e estabelecer relações, a princípio ditadas pela acolhida ao invento, não como 
forma de expressão artística, mas como recurso inédito e fascinante, que tornava possível a reprodução do edifício sem a 
intermediação do artista. O sentido de realidade da fotografia era exacerbado pela ausência de uma intervenção explícita 
como a que os meios tradicionais de representação carreavam. (1991, p. 143)

Segundo as autoras, a arquitetura passa a ser substancialmente conhecida, divulgada e interpretada através das imagens 
fotográficas e, por consequência, sua concepção passa a ser condicionada por uma percepção fotográfica. Assim, a imagem 
fotográfica da arquitetura se tornou fundamental para a percepção do espaço arquitetônico, legitimando-o. 

Este intercâmbio entre fotografia e arquitetura se estendeu ao longo do século XIX, permeado pelas mudanças e obstáculos 
pelos quais ambas passaram: a imagem fotográfica, como uma invenção e inovação, buscando um lugar; a arquitetura, 
sofrendo transformações e redefinições, sejam elas frutos da ação do tempo, de destruições pós-guerra ou de alterações 
resultantes do crescimento urbano. 

Adentrando no século XX, a dinâmica da cidade moderna se torna mais complexa. As rápidas transformações do espaço 
urbano, a diversificação de suas atividades e o seu ritmo acelerado fugiam à apreensão da população. Simultaneamente, 
a tecnologia passa a se embrenhar em diversas esferas da vida das pessoas, passando a moldar também sua percepção 
do mundo. A cidade se apresentava passageira ao transeunte apressado ou àquele que a observava dos automóveis em 
velocidade. A fotografia passa então a ser acolhida como imprescindível num espaço urbano cujo ritmo passa a ser ditado 
por máquinas e pelo desenvolvimento de avanços tecnológicos, “onde velocidade e mobilidade abalavam os modelos 
tradicionais de referência” (POSSAMAI, 2008a, p. 70). 

Figura 3 Praça Mauá, Centro da cidade do Rio de Janeiro. Ano: 1921. Foto: Augusto Malta. Fonte: Brascan - Cem Anos no Brasil. 
Brasiliana Fotográfica Digital – Coleção Instituto Moreira Sales. Disponível em < http://brasilianafotografica. bn. br/brasiliana/
handle/20. 500. 12156. 1/2607 > Acesso em 30 de ago 2018.
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O Brasil se insere no rol de países onde houve a preocupação em fazer o registro das transformações urbanas. A 
fotografia, ao captar as imagens das mudanças em curso, acabou sendo concebida como capaz de guardar a memória de 
diferentes aspectos das cidades brasileiras21. Possamai (2008a) aponta que, geralmente, ao contratar fotógrafos para realizar 
os registros das reformas urbanas, as imagens fotográficas deveriam apresentar visualmente as etapas de um processo, 
almejando que fosse entendido como uma demonstração de progresso. Tais imagens fotográficas deveriam contribuir para 
inserir as transformações urbanas em um conjunto visual representativo para aquela sociedade por seu conteúdo simbólico, 
social e estético.

Ademais, as vistas urbanas e sua circulação22 contribuíram, ainda, para um processo de representação e divulgação de uma 
sociedade burguesa, fazendo com que a fotografia passasse a atuar como suporte de veiculação de um “imaginário social”. 
Instigado pelas fotografias, o ideal de cidade moderna começou a tomar forma, a ser captado visualmente “pelo espaço 
urbano remodelado, pelas altas edificações e por novas práticas mundanas, tais como a presença das pessoas nas ruas, nos 
cafés, nos cinemas e nas livrarias” (POSSAMAI, 2008a, p. 70).

21 Segundo Monteiro (2008, p. 89), no início do século XX, “iniciou-se no País a impressão de fotografias nas chamadas revistas ilustradas, (. . . ). 
Em 1928, foi criada a revista semanal O Cruzeiro, de circulação nacional, tendo um importante papel no desenvolvimento da fotografia brasileira, 
sobretudo a jornalística”.

22 A historiadora Zita Possamai (2008a, p. 71) indica que alguns estudos sobre circuitos de produção, de circulação e de consumo da fotografia 
revelam que no Brasil, “(. . . ) na segunda metade do século XIX havia a comercialização de vistas urbanas avulsas ou reunidas em álbuns fotográficos”.

Figura 4 Obras no rio Anhangabaú, região central de São Paulo. Década de 1930. Foto: Alois Feichtenberger. Fonte: Talarico 
(2018), Acervo Alois Feichtenberger MIS|GO
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Possamai (2008b, p. 265) indica que, geralmente, a presença de pessoas e automóveis ou meios de transporte nas 
fotografias, criam sentidos de mobilidade e dinamicidade. Grandes agrupamentos de pessoas identificadas nas fotos das 
cidades modernas, evidenciavam um sentido de dinamicidade nas imagens, além de incorporar uma espécie de novo 
personagem nas metrópoles modernas. Além disso, comumente encontramos uma maior incidência da presença 
do automóvel nas imagens fotográficas, que indicava que o mesmo era considerado pelos produtores das imagens um 
elemento importante do moderno nas cidades. 

Figura 5 Avenida Rio Branco, Centro da cidade do Rio de Janeiro. Ano: 192. Foto: Augusto Malta. Fonte: Brascan - Cem Anos no Brasil. Brasiliana Fotográfica Digital - 
Coleção Instituto Moreira Sales. Disponível em < http://brasilianafotografica. bn. br/brasiliana/handle/20. 500. 12156. 1/4761> Acesso em 30 de ago 2018
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A respeito da produção fotográfica no Brasil, Monteiro (2008, p. 89) aponta que a cidade do Rio de Janeiro, enquanto sede 
da Corte, foi “o principal centro de produção e circulação da fotografia no País” durante o século XIX. A autora esclarece 
que no início do século XX, com o crescimento da economia no interior do Estado de São Paulo:

 
(...) houve um deslocamento da concentração da atividade fotográfica para aquela região. Apesar de grande parte dos 
fotógrafos terem-se fixado nas capitais costeiras, outros (os ambulantes ou lambe-lambes) foram buscar seus clientes no 
interior, contribuindo assim para a penetração da fotografia nas distantes regiões do país. (MONTEIRO, 2008, p. 89)

Grande parte dos registros fotográficos da construção de Goiânia foram realizados por estes fotógrafos, que tentaram a vida 
em uma nova cidade. 

Como argumentado, a fotografia e a arquitetura como produtos artísticos da criação humana promovem a cristalização 
de processos sociais e constituem suportes para conteúdos simbólicos. A partir desta observação, pretende-se articular 
a veiculação de Goiânia, enquanto cidade moderna, preconizada nas primeiras décadas do século XX, vinculada ao seu 
discurso e legitimado - ou não - por meio da fotografia.

2.3 Goiânia Vislumbrada

Sendo uma cidade nova, planejada em um panorama envolto por um discurso progressista - que vislumbrava uma 
promoção da modernidade e a ocupação da região central do país - Goiânia se apresenta como cenário para uma variedade 
de debates e questionamentos acerca de sua origem, desenvolvimento e transformações. 

Em primeiro lugar, deve-se assinalar que a intenção da mudança da capital é ansiada desde o século XVIII, quando Vila Boa 
era a capital da Capitania de Goyaz (MANSO, 2001). Ao longo dos anos, já no século XIX, alguns outros fatores foram 
contribuindo para o ensejo da transferência da capital do estado de Goiás para outra localidade, sustentados por diferentes 
indivíduos que atuaram no poder administrativo da cidade. Um dos aspectos mais destacados pela literatura e utilizado 
como argumento para que Vila Boa, ou Cidade de Goiás, deixasse de ser a capital do estado foi de ordem sanitária, no que 
diz respeito a problemas relacionados à ventilação precária, combinada à alta temperatura climática e a um parco sistema de 
escoamento das vias, o que acabava resultando em um foco de doenças (MONTEIRO, 1938; METRAN, 1996; MANSO, 
2001). 

Em 1863, Couto Magalhães, então governador da província de Goiás, apontou a necessidade de transferência da capital 
em um trecho de sua obra “Primeira Viagem ao Araguáia”. No texto, o governador salientou a perceptível decadência 
da província, após o fim da indústria do ouro e o consequente incremento da pecuária enquanto novo meio econômico. 
Magalhães também apontou questões higiênicas, administrativas e comerciais, como fatores de peso para a mudança da 
capital: 
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(...) continuar a capital aqui é condenar-nos a morrer de inanição, assim como morreu a indústria que indicou a escolha 
deste lugar. As povoações do Brasil foram formadas a esmo; a economia política era uma ciência desconhecida, de modo 
que o governo, ainda que quisesse, não poderia dirigir com acerto essas escolhas; hoje, porém, não é assim (...) Quanto à 
salubridade, não conheço, entre todos os lugares por onde tenho viajado (...), um onde se reúnam tantas moléstias graves. 
(...) Quanto às condições comerciais (...) os meios de transporte são imperfeitos, a situação da cidade, encravada entre 
serras, faz com que sejam péssimas e de difícil trânsito as estradas que aqui chegam. Em uma palavra – Goiaz não só não 
reúne as condições necessárias para uma capital, como ainda reúne muitas para ser abandonada. (MONTEIRO, 1938, p. 
13 a 15)

Ainda assim, como aponta Ofélia Monteiro (1938, p. 16), a ideia da transferência da sede do poder estadual “atravessou 
longo período de hibernação, mas esteve ligada aos destinos do Estado”, e durante este período, mesmo que não 
encontrasse quem concretizasse a ideia, ressurgia vez ou outra no tocante às relações oficiais de Goiás. 

Os trâmites que culminaram com a mudança da capital do estado de Goiás se caracterizaram por uma combinação 
de interesses políticos e econômicos, a nível nacional e estadual, ocorridos na década de 1930. Assim, entra em cena 
Getúlio Vargas, que após a Revolução de 30 e através do Estado Novo estabelece uma política de caráter nacionalista, 
estreitando as relações entre o governo federal e estadual, em uma busca por consolidar a ordem político-social e 
promover o desenvolvimento econômico do país. Vargas designa Pedro Ludovico Teixeira como Interventor Federal de 
Goiás, responsável por perpetuar os ideais da Marcha para Oeste23, panorama no qual se situou o nascimento de Goiânia, 
vista como símbolo de progresso e modernização, além de uma promessa de integração do estado ao restante do país 
(METRAN, 1996).

23 A Marcha para Oeste foi “um projeto de desenvolvimento e penetração para o interior do País, rumo à Amazônia” (METRAN, 1996, p. 34).

Figura 6 Pedro Ludovico e autoridades. Ano: 1937. Foto: Eduardo Bilemjian. Fonte: Acervo MIS|GO.
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Pedro Ludovico Teixeira foi figura principal no cenário da mudança no estado, responsável por impulsionar ações para que 
a transferência da capital ocorresse, fato que considerava essencial para pleitear o novo momento político do país. Seu 
relatório enviado ao presidente em 1933, exemplifica seu desejo:

(...) a mudança da capital não é apenas um problema na vida de Goiás. É também a chave, o começo da solução de todos 
os demais problemas. Mudando a sede do governo para um local que reúna os requisitos de cuja ausência absoluta se 
ressente a cidade de Goiás, teremos andado meio caminho na direção da grandeza desta maravilhosa unidade central. 

Uma Capital acessível que irradie progresso e marche na vanguarda, coordenando a vida política e estimulando a 
econômica, ligada à maioria dos municípios por uma rede rodoviária planificada (...) (MONTEIRO, 1938, p. 20). 

Neste mesmo relatório, o interventor cita o engenheiro e urbanista Armando Augusto de Godoy, que reforçava suas 
ideias da urgência da mudança da capital. Respaldado pela “alta autoridade técnica” de Godoy, Pedro Ludovico Teixeira, 
enquanto representante local da “nova ordem”, articulou a mudança da capital do estado da cidade de Goiás para Goiânia 
(MONTEIRO, 1938, p. 20).

O primeiro nome indicado para desenvolver o projeto urbano de Goiânia foi Armando de Godoy. Entretanto, devido a 
compromissos que o impediam dessa atuação no momento, o engenheiro veio a Goiás apenas com o intuito de realizar 
uma visita ao local e elaborar um documento técnico acerca do sítio onde seria erguida a capital. Neste momento, foi 
convocado o arquiteto e urbanista Attílio Corrêa Lima para desenvolver o plano de urbanização da cidade. Trabalharam 
juntamente ao urbanista uma equipe de técnicos da Superintendência Geral de Obras e da Construtora Coimbra Bueno 
(GONÇALVES, 2003). 

Deste modo, em 1933, Corrêa Lima dá início ao desenvolvimento do plano de urbanização, chegando a estabelecer 
um plano diretor para a cidade. Em 1934, ocorre uma mudança na coordenação da Superintendência Geral de Obras e, 
segundo Alexandre Gonçalves (2003, p. 35), “foi neste momento que os irmãos Coimbra Bueno iniciaram sua participação 
na construção da cidade”, atuando na direção da Superintendência, ao mesmo tempo24 em que a construtora Coimbra 
Bueno assumia a administração das obras da cidade. 

Já em 1935, devido a algumas divergências com a construtora Coimbra Bueno e com o próprio Pedro Ludovico Teixeira, 
além de outros fatores de caráter pessoal, Corrêa Lima não chegou a concluir a implantação integral da nova capital e 
a continuidade do plano ficou por conta do engenheiro Armando de Godoy, convidado como consultor técnico da 
construtora Coimbra Bueno. A partir daí, houve diversas modificações no plano original da capital, resultando em um Plano 
de Urbanização aprovado em 1938 e que, segundo Gonçalves (2003, p. 32), foi “consubstanciado pelas contribuições de 
Attílio e Godoy”, este último amparado pelos irmãos Coimbra Bueno.

Desta forma, percebe-se que grande parte da bibliografia que trata da construção de Goiânia, e das questões que envolvem 
seu projeto embrionário, faz referência a estes personagens, que participaram do início do desenvolvimento urbano da 
cidade em momentos distintos e irão entremear este primeiro capítulo através de seus discursos. São eles: Pedro Ludovico 
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Teixeira, Attilio Corrêa Lima, Armando Augusto de Godoy e os irmãos Coimbra Bueno. O discurso destes personagens é 
apresentado através de textos retirados de obras que reuniram tanto publicações oficiais quanto visões pessoais. São eles: 
o livro autobiográfico “Memórias” (1973) de Pedro Ludovico Teixeira; a coletânea intitulada “Goiânia” (1942), elaborada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para o batismo cultural de Goiânia; os “Anais do Batismo Cultural 
de Goiânia” (1993), organizados por Pimenta Netto; o livro “Goiânia: A história em documentos” (2018), organizado 
por Gustavo Neiva Coelho e Milena d’Ayala Valva. Por último, dois documentos aos quais são dedicados maior atenção: 
as obras de Ofélia Sócrates do Nascimento Monteiro  (1938) e de Geraldo Teixeira Alvares  (1942), que abrigam uma 
relevante compilação de relatórios, documentos, decretos, levantamentos, dados, fotos, plantas, escrituras e depoimentos 
acerca da construção e do desenvolvimento de Goiânia. Carregadas por idealismos e publicadas nas décadas de 1930 
e 1940, essas obras permitem um olhar próximo ao discurso vigente da época, proporcionando o desenvolvimento da 
intertextualidade25 almejada entre o discurso, a narrativa e a fotografia.

24 O autor aponta que este papel duplo, desempenhado pelos irmãos Coimbra Bueno representava uma “lógica própria” assumida na construção da 
capital, na qual “(. . . ) incoerência e interesses particulares” mesclaram-se com “sentimentos de altruísmo e dever cívico” (ibid., p. 35)

25 Tal intertextualidade não tem a pretensão de desenvolver um histórico, visto que o presente trabalho não se dedica a essa finalidade, apenas 
apresenta uma situação geral onde o discurso de cada indivíduo se situa.

Como foi apontado anteriormente, Pedro Ludovico Teixeira 
(acima) idealiza a construção da nova capital muitos anos antes da 
sua realização. Segundo Ofélia Monteiro (1938), o interventor 
alegava apresentar estas ideias desde sua infância: 

A idéia da necessidade da mudança da capital ele 
a tem desde menino. E assim que, estudando 
geografia notou que a população da capital de 
Goyaz era tres vezes menor que a de Cuiabá, 
a menos populosa das outras capitais brasileiras. 
Sentiu-se chocado por tão grande inferioridade. 
Porque seu estado natal estava tão na retaguarda 
dos seus irmãos? Não é rico seu solo? As riquezas 
do sub-solo goiano não são magníficas? Não possue 
ele extensas e férteis terras? Florestas opulentas? 
Então, porque essa pobreza? a principal causa 
de tudo isso se lhe apresentou: - era necessário 
transferir a capital para outro ponto do Estado, para 
um local mais acessível. E assim sempre pensou 
(MONTEIRO, 1938, p. 19)

2.3.1  A cidade de Pedro Ludovico Teixeira

Figura 7 Pedro Ludovico Teixeira. Fonte: Monteiro (1938)
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Já em seu livro “Memórias” (1973), Pedro Ludovico manifesta aspirar a ideais de modernidade após viver por um tempo 
na cidade do Rio de Janeiro, onde cursou medicina. Ao retornar para a cidade de Goiás demonstra sentir a diferença entre 
duas realidades distintas:

Deixando o Rio, nos idos de março de 1916, viajei para Goiás formado em Medicina. (...) Conquanto tivesse levado uma 
existência feliz na minha terra natal, até a idade de 18 anos, notei que Goiás ainda era uma cidade antiquada e em que não 
via possibilidade de corresponder ás minhas aspirações (TEIXEIRA, 1973, p. 21). 

Nesta mesma obra, autobiográfica, Pedro Ludovico Teixeira transmite a ideia de uma juventude permeada pelo sonho de 
modernidade. Sonho este que, mais à frente, é frequentemente associado à comparação com o “atraso” experimentado no 
interior de Goiás, que o levou à ideia da necessidade de mudança da capital e que traria consigo um impulso do estado. É 
esta dicotomia de conflito que marca seu discurso ao longo da transferência da capital e da construção da cidade de Goiânia. 

Um dos primeiros registros oficiais voltados para a fotografia é o “Álbum de fotografias sobre o Planejamento e construção 
da cidade de Goiânia”, encomendado por Pedro Ludovico Teixeira, em 1937. O catálogo fotográfico que serviu de 
propaganda do Estado de Goiás, teve circulação apenas entre as esferas do poder estadual e federal e serviu de presente 
para o então presidente da República, Getúlio Vargas (SILVA, 2012). Silva (2012, p. 69) aponta que não há registros do 
editor ou dos autores das fotografias presentes no álbum, que é composto por setenta pranchas em preto e branco e uma 
dedicatória à Getúlio Vargas “escrita do próprio punho de Ludovico”.

Considerado pelo presente trabalho enquanto instrumento da intertextualidade, que envolveu parte do discurso de 
Ludovico, o álbum dispõe de dois textos que fazem uma apresentação da cidade. O primeiro texto ocupa a prancha 
inteira e, de modo resumido, justifica a escolha do local para a capital, enaltecendo suas condições topográficas, climáticas, 
hidrográficas, a vegetação e sua localização estratégica para a economia estadual. O texto segue valorizando o traçado da 
cidade e seu projeto urbano, bem como os técnicos26 contratados para o desenvolver. 

Figura 8 Contracapa do 
Álbum de fotografias 
sobre o Planejamento 
e construção da cidade 
de Goiânia com detalhe 
da dedicatória de Pedro 
Ludovico à Getulio 
Vargas. Fotografia do 
Álbum: Julia Monteiro. 
Fonte: Acervo da 
Fundação Biblioteca 
Nacional – Brasil. Data: 
29/12/1937

26 Seriam eles, Armando de Godoy, Attílio Corrêa Lima e a firma Coimbra Bueno & Cia Ltda.
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Já o segundo texto apresentado no catálogo se refere ao progresso das construções realizadas na cidade, a qualidade das 
técnicas empregadas e do que foi previsto pelos construtores. Pedro Ludovico glorifica a cidade, ainda nova, em seu berço:

Nascida na campina virgem, gerada e creada sob a mais rigorosa e atenta assistência técnica, dotada de todos os benefícios 
da moderna ciencia urbanistica, protegida por excelente plano diretor, Goiania nunca conhecerá as doenças das cidades
velhas. Sua realização já é um fato concreto, e o enorme potencial econômico do estado de Goiáz, despertando nestes 
últimos anos garantirão o seu desenvolvimento futuro (Álbum de fotografias sobre o Planejamento e construção da cidade de 
Goiânia, 1937, p. 4). 

O álbum segue com inúmeras imagens que retratam desde plantas dos projetos dos bairros Central e Sul e vistas aéreas 
da cidade - mostrando seu traçado delimitado e poucas construções que aparecem como pequenos pontos à distância 
- até fotografias exibindo o processo de construção e edifícios já construídos da cidade, em meio à estrada de terra. 
Frequentemente as pranchas apresentam caráter comparativo, com fotos de edificações da nova e da antiga capital, como 
ilustra a imagem abaixo:

Figura 10 Prancha nº 16 do Álbum de fotografias sobre o Planejamento e 
construção da cidade de Goiânia com as fotografias dos edifícios dos correios 
e telégrafos de Goiânia e Cidade de Goiás, respectivamente. Fotografia do 
Álbum: Julia Monteiro. Fonte: Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Figura 11 Prancha nº 7 do Álbum de fotografias sobre o Planejamento e construção 
da cidade de Goiânia com a planta e a perspectiva do centro cívico. Fotografia do 
Álbum: Julia Monteiro. Fonte: Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Figura 9 Pranchas nº3 e nº4 do Álbum de fotografias sobre o Planejamento e construção da cidade de Goiânia, respectivamente. Fotografia do Álbum: Julia 
Monteiro. Fonte: Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil. Data: 29/12/1937
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27 O Álbum de fotografias sobre o Planejamento e construção da cidade de Goiânia é um material rico e interessantíssimo no que diz respeito a 
pesquisa histórica e acadêmica, e, apesar do catálogo abordar imagens enquanto propaganda do estado e da cidade de Goiânia, não nos demoraremos 
mais nele, uma vez que este não é o objetivo principal deste trabalho, além de existir uma excelente e extensa análise do material, realizada pela 
historiadora Karinne Machado Silva (2006). 

A produção deste catálogo é marcada pela dicotomia e pelo contraste, intencionalmente destacado, entre as duas cidades, 
justificando a importância da mudança, que Pedro Ludovico tanto pregava. Além disso, a presença de plantas dos projetos 
urbanísticos para a cidade e de um levantamento aéreo que exibe o traçado inicialmente delimitado por vias revelam a 
intenção de valorizar o processo que foi tão idealizado e o começo de sua concretização. 

Ademais, no catálogo27 são apresentadas algumas fotografias retratando os vazios da nova capital, tais como o bosque dos  
Buritis, e construções esparsas onde podia ser vista uma campina dominante na paisagem. Estas representações revelavam 
não só o início da concretização da capital, através de sua construção, mas a promessa do novo e a oportunidade que este 
vazio representava. 

Figura 12 Prancha nº 14 do Álbum de fotografias sobre o Planejamento e construção 
da cidade de Goiânia com vista parcial do centro administrativo e do governo em 
construção. Fotografia do Álbum: Julia Monteiro. Fonte: Acervo da Fundação 
Biblioteca Nacional – Brasil.

Figura 13 Prancha nº 21 do Álbum de fotografias sobre o Planejamento 
e construção da cidade de Goiânia vistas aéreas da cidade no começo de 
sua construção. Fotografia do Álbum: Julia Monteiro. Fonte: Acervo da 
Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Em 1942, durante as festividades do Batismo Cultural de Goiânia, o então Governador realizou um discurso que relatava as 
origens da ideia de mudança da capital do estado e parte de sua trajetória de vida, seus ideais e as dificuldades encontradas 
no caminho (NETTO, 1993). 

As várias declarações feitas pelo ex-governador demonstram que, em sua visão, a mudança da capital seria não só a solução 
para os problemas de Goiás, como o empurrão que motivaria o estado a se desenvolver:

A velha terra de Anhanguera precisava ser abalada por qualquer acontecimento que a fizesse lembrada e que a fizesse 
vibrar. Vivia sob tal modorra, sob tal apatia, que dava a impressão de que vivia de cócoras. – “Tudo pequenino, vazio, 
rotina, burocracia” – como dizia Benedito Silva. Goiânia foi o estímulo, o choque que obrigou o nababesco paquiderme a 
levantar-se (apud NETTO, 1993, p. 41).
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Figura 14 Batismo Cultural de Goiânia, Praça Pedro Ludovico Teixeira (atual Praça Cívica). Ajoelhados no 1° banco: Da Esquerda para Direita: 
Jonas Duarte, Bernardo Sayão, Pedro Ludovico Teixeira, José Ludovico de Almeida. Foto: Eduardo Bilemjian. Ano: 1942. Fonte: Secretaria 
Municipal de Planejamento - SEPLAM.

No discurso do Batismo Cultural de Goiânia, Pedro Ludovico enfatizou que a cidade moderna seria o meio para ampliar 
este desenvolvimento, não só em termos econômicos ou políticos, mas também sociais e culturais, como fica expresso no 
seguinte trecho: “A cidade moderna é o repositório de todos os afetos do homem. Ali tem êle seu lar, a sua família, os seus 
amigos, as reservas para sua subsistência e os focos para a sua cultura. A cidade moderna educa e civiliza” (1993, p. 41). 
A importância de Goiânia para essas transformações, enquanto capital moderna, é enfatizada no final do discurso do ex-
governador:

A construção de Goiânia fêz surgir, em nossa generosa terra sertaneja, um grande centro irradiador das mais benéficas 
influências, influências que de pronto atingiram os mais remotos pontos do organismo estadual. Goiás, hoje, é um vasto 
cenário em que se operam as mais surpreendentes transmutações. Goiânia encheu de haustos vivificadores os pulmões do 
Estado. Goiás remoçou-se em Goiânia (apud NETTO, 1993, p. 41).

De modo geral, Pedro Ludovico Teixeira via Goiânia enquanto promessa de progresso e ruptura com o passado, buscando 
ao mesmo tempo, a modernidade. Entretanto, para além desta busca, percebe-se que o seu discurso reflete aspirações 
de uma vida moderna, ou de uma vida urbana idealizada, que estaria ligada de maneira intrínseca à proposta de uma nova 
capital, irradiadora de desenvolvimento econômico, político, social e cultural.
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2.3.2  A cidade de Attílio Corrêa Lima

Attílio Corrêa Lima (acima) foi o arquiteto e urbanista responsável pelo primeiro planejamento urbano desenhado para 
Goiânia, atuando entre 1933 e 1935 na cidade. Em 1933, a partir do decreto nº 3547 de 6 de julho, Attílio é oficialmente 
designado como responsável pelo projeto da futura capital, contratado como representante da firma P. Antunes e Cia 
(DAHER, 2003). O decreto estabelecia previamente algumas diretrizes e parâmetros detalhados para a cidade moderna, 
como o zoneamento e a indicação de áreas verdes.

Antes de adentrar no projeto de Attílio para a cidade de Goiânia, cabe apontar alguns aspectos interessantes da visão do 
arquiteto sobre o processo que a envolve. Estes aspectos foram retirados do texto de Attílio intitulado “Goiânia – A nova 
capital de Goiaz – Resumo de um estudo”, pertencente à coletânea feita para o batismo cultural de Goiânia, editada pelo 
Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE (1942b). Este “resumo de um estudo” apresenta a visão do arquiteto 
sobre a trajetória28 que compreende a mudança e o projeto da nova capital.

Ao longo do texto, Corrêa Lima enaltece as razões da mudança da capital do estado, esmiuçando os principais problemas 
encontrados em Vila Boa, tais como os referentes à sua condição urbana, ao problema de abastecimento de água, à parca 
infraestrutura de esgoto e saneamento e a dificuldade de transporte no meio da cidade. Estes aspectos apontados pelo 
urbanista por si só se caracterizam como referência para o planejamento da cidade moderna almejada, uma vez que temas 
como salubridade, higiene, infraestrutura urbana, transporte e circulação, eram recorrentes no planejamento urbano 
moderno do século XIX e XX.

Figura 15 Fonte: Attílio Corrêa Lima. IBGE (1942)

28 Em se tratando de abordar a trajetória da criação da cidade, Daher (2003, p. 60) ressalta que este aspecto faz parte “da metodologia estabelecida 
pela escola francesa de urbanismo”, onde é realizada uma análise retrospectiva da cidade, abordando aspectos históricos, sociais, econômicos e 
políticos. 
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A pavimentação das novas vias se mostrou um dos grandes desafios da nova capital, bem como uma de suas maiores promessas no início de sua 
construção, principalmente pelas possibilidades que o arruamento das vias possibilitava. Isto revela a importância do veículo e da mobilidade para o 
desenvolvimento e ocupação da nova cidade. Além disso, frequentemente fotografias que envolvem as tecnologias usadas ou a construção da cidade 
são marcadas pela presença do trabalhador. No caso da figura 16, os trabalhadores são os protagonistas da foto e sua importância fica destacada 
também pela quantidade de pessoas presentes no processo fotografado. 

Figura 16 Pavimentação da Av. Paranaíba. Década de 1930. Autor Desconhecido. Fonte: Acervo MISlGO

Attílio segue seu texto apontando a “função da nova capital” que, segundo ele, seria a de ser o “elemento vital” que 
estimularia a produção no estado e “revolucionária seu sistema” (LIMA, 1942b, p. 97). Segundo o urbanista, Goiânia teria 
uma função de caráter econômico-social e outra de caráter político-administrativa, apresentadas de maneira conjectural, 
baseando-se em seu planejamento urbano. Isto fica claro diante a afirmação do arquiteto: “Goiânia não vale somente pelo 
seu valor intrínseco, mas principalmente pela influência que poderá exercer” (LIMA, 1942b, p. 97). 

Neste sentido, os aspectos econômico-sociais apresentados estariam relacionados ao estímulo do comércio e da 
indústria, através da localização estratégica da futura capital, de fácil acesso e cêntrica em relação as zonas produtoras. 
A ideia de Goiânia vir a ser um centro comercial, que seria a referência do estado de Goiás, estaria relacionada ao seu 
potencial simbólico enquanto cidade moderna: a “criação de um centro, com seus edifícios públicos, largas avenidas e 
acondicionamento de todos os requisitos das cidades modernas, inspira confiança e justifica o emprego de capitais” (LIMA, 
1942b, p. 96). 
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Figura 17 Vista aérea da Praça Pedro Ludovico Teixeira (atual Praça Cívica) com alguns dos edifícios públicos já construídos e as principais vias do 
traçado delimitadas. Ano: 1937. Foto: Antônio Pereira da Silva. Fonte: Acervo MIS|GO.

Apesar da figura 17 ser marcada pelo vazio, este se revela promissor: transmite uma promessa do novo e do que está por vir. Esta imagem é então 
vista como um retrato embrionário da capital e motivo de orgulho, uma vez que a foto teve grande circulação na época.

Já a função administrativa estaria vinculada a uma política de caráter vigilante, que assumiria a postura de coordenadora e 
estimuladora das atividades econômicas e sociais do estado de Goiás. Em termos de projeção e planejamento urbano, esta 
postura apresentar-se-ia da seguinte maneira:

Sua posição deverá ser sempre na vanguarda, como tipo modelar, a sua estrutura urbana deve ser ampla, refletindo uma 
certa nobreza de linhas, quer no seu traçado, quer na sua edificação. Cabe à administração a suma responsabilidade de 
velar rigorosamente, pela aplicação dos regulamentos, evitando sempre as concessões de qualquer espécie, que possam 
desmerecer a dignidade de uma capital (LIMA, 1942b, p. 96).
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Ao descrever a estrutura urbana ampla que refletiria a nobreza de linhas tanto em seu traçado urbano quanto em suas 
edificações, fica clara a ideia de Corrêa Lima para Goiânia como um modelo de espaço urbano, referência para seu próprio 
estado e a relação estabelecida entre o partido de seu projeto urbano e seus ideais de modernidade.

Em 1934, Corrêa Lima envia uma carta em resposta a uma consulta do interventor Pedro Ludovico Teixeira acerca dos 
limites da futura capital. Neste documento, recomenda uma delimitação do perímetro da cidade, visando uma extensão 
sistematizada da mesma e a garantia da valorização dos terrenos que ali viriam a ser construídos. Nesta carta fica explícita a 
preocupação do urbanista com o desenvolvimento e expansão da cidade: 

São estas Snr. Interventor as linhas divisórias que se impõem para um desenvolvimento harmonioso da Nova Capital do 
Estado, que os interesses particulares não podem nem devem servir de obstáculo em detrimento do interesse coletivo, 
para a perfeita realização da obra idéada por V. Excia. (MONTEIRO, 1938 p. 116). 

Em 10 de janeiro de 1935, o arquiteto apresenta para Pedro Ludovico Teixeira um relatório com o plano diretor da cidade. 
O projeto desenvolvido foi inspirado na escola francesa de urbanismo do início do século XX e apresentava grandes 
extensões de áreas verdes e um sistema viário racionalista delimitado principalmente pela topografia, pelo zoneamento e 
pelo dimensionamento de vias.

Figura 18 Mapa de Goiânia proposto por Attílio Corrêa Lima com os Setores inicialmente 
previstos. Fonte: IBGE (1942)
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Attílio demonstrou buscar um caráter monumental a partir da topografia (Figura 19), tirando partido voltado para realçar 
o principal motivo da cidade: o centro administrativo (atual praça Cívica) localizado no Setor Central. Trata-se do centro 
fundacional e irradiador do crescimento da cidade, composto por monumentos, jardins e edifícios públicos da administração 
estadual, municipal e federal, ao qual se destaca no projeto e em seu eixo de simetria, o palácio do Governo. Para o 
urbanista, o centro administrativo se caracteriza como elemento simbólico e ao mesmo tempo estrutural de seu desenho 
urbano:

Quem atravessar a cidade ao longo de sua principal via comercial (avenida Anhanguera), verá sucessivamente três pontos 
de vista diversos ao cruzar as três grandes avenidas que convergem para aquele centro. Procuramos adotar o partido 
clássico de Versailles, Carlsruhe e Washington, genericamente chamado de “Pate d’oie” pelo aspecto monumental e nobre, 
como merece a capital de um grande Estado (evidentemente que guardado as devidas proporções) (LIMA, 1942b, p. 100).

Já o zoneamento da cidade foi estabelecido pelo arquiteto “procurando satisfazer as tendências modernas”, que visavam 
pontuar as diversas atividades da cidade em zonas demarcadas, afim de organizar os serviços públicos e “facilitar certos 
problemas técnicos, econômicos e sanitários”, simultaneamente buscando atender a questão estética (LIMA, 1942a, p. 49).

O projeto urbano do Setor Central onde se localiza a zona comercial, configura-se por um traçado em forma de grelha, 
que se contrapõe a uma rede de rotatórias e diagonais. As vias e avenidas foram projetadas com a largura prevista “à 
importância do tráfego provável, ou ao seu caráter artístico e monumental”. Além disso, havia a previsão de “gabarito 
dinâmico do automóvel, para as áreas de tráfego”, reforçando a importância da presença do automóvel na nova capital 
moderna. Também havia previsão de arborização para todas as ruas e vias, com ajardinamento nas principais avenidas 
(LIMA, 1942b, p. 104). 

Figura 19 Vista aérea do traçado urbano de Goiânia. Percebe-se o traçado do Setor Central e do Setor Aeroporto já 
implantados. À direita a cidade satélite de Campinas (atual bairro de Campinas). Ano: 1936. Autor: Escola de aviação militar. 
Fonte: Acervo MISlGO
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Figura 20 Planta do projeto urbano do Setor Central, desenhado por 
Attílio Corrêa Lima. Fonte: IBGE (1942). Legenda feita pela autora: 
1 – Praça Cívica e centro administrativo; 2- Avenida Pedro Ludovico; 
3- Avenida Paranaíba.

Na planta (Figura 20) é possível visualizar em algumas quadras as áreas internas, destinadas ao uso público. 

Na figura 21 podem ser observadas as primeiras construções da cidade, que tem sua maior concentração irradiando nas proximidades da praça 
Cívica. A partir desta constatação, percebe-se uma concentração do que provavelmente são casas-tipo29 à esquerda da praça cívica, na quadra30 
entre a rua 20 e a rua 19, e abaixo da Avenida Paranaíba. Chama atenção o edifício do Grande Hotel - localizado na esquina da Av. Goiás com a rua 
3 - construído no mesmo período em que o Palácio das Esmeraldas e os outros edifícios institucionais da Praça Cívica. Segundo Monteiro (1938, 
p. 463) o hotel foi um dos primeiros edifícios de maior porte construído para “facilitar o ingresso de elementos de fóra para o Estado e facilitar com 
boas instalações a estadia de quantos tenham negócios a tratar com o governo (…)”. Ainda em relação às ocupações da cidade neste período, vê-se 
às margens do córrego Botafogo (à esquerda), moradias provisórias dos trabalhadores que construíram a cidade. Neste sentido, além das avenidas 
principais que definem o coração da cidade, também se configuram como limites naquele momento o traçado da rua 10 e da Alameda Botafogo.

Figura 21 Fotografia aérea do traçado urbano do Setor Central de 
Goiânia, no começo de sua implantação. Década de 1930. Autor 
Desconhecido. Fonte: Acervo MISlGO. Legenda feita pela autora: 1 – 
Praça Cívica e centro administrativo; 2- Avenida Goiás (antiga Av. Pedro 
Ludovico); 3- Avenida Paranaíba.

29 Segundo Moura (2011, p. 9), essas residências eram muitas vezes doadas pelo próprio estado para incentivar a ocupação: “as chamadas casas-tipo, 
seriam destinadas aos funcionários do governo recém transferidos (. . . ) A idéia era que as casas-tipo funcionassem como modelos de uma nova 
forma de se habitar e construir”

30 Essas quadras estavam inseridas no zoneamento determinado pelo urbanista, como parte da zona residencial urbana. 
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A Avenida Pedro Ludovico (atual Avenida Goiás) que parte do centro administrativo, foi projetada para apresentar um 
caráter pitoresco e monumental, formando uma “avenida-jardim”, uma vez que em seu projeto contava com “45% de sua 
área ajardinada”. Foi também uma das avenidas as quais Attílio dedicou especial atenção ao seu uso. Segundo o arquiteto, na 
Avenida Pedro Ludovico “só deverá ser tolerado o comércio de luxo, casas de modas, joalherias, cafés, bars e restaurantes 
com instalações de gôsto”, além de prever que o local seria onde a elite faria o “footing” ao entardecer, reforçando a 
proposta de cidade moderna e uma vida urbana que se aproximava de uma sociedade burguesa e se distanciava da antiga 
capital (LIMA, 1942b, p. 103). Além disso, ao longo da avenida estavam previstas áreas internas públicas em suas quadras, 
as quais eram destinadas as atividades de carga e descarga e à coleta de lixo, assinalando a atenção do arquiteto às questões 
sanitárias e funcionais da cidade (LIMA, 1942b, p. 104).

Figura 22 Vista do Alto do Palácio das Esmeraldas de Goiânia, localizado no centro administrativo, com a perspectiva das três avenidas (Avenida Tocantins à esquerda, 
Avenida Goiás ao centro, Avenida Araguaia à direita) que irradiam da praça Pedro Ludovico (atual Praça Cívica). Ano: 1935. Foto: Eduardo Bilemjian. Fonte: Acervo 
MIS|GO.

Na imagem abaixo (Figura 22), se destaca o edifício do Grande Hotel, uma das primeiras edificações voltadas ao público, construídas na cidade. 



67

Figura 23 Vista da Praça Pedro Ludovico (atual Praça Cívica), a partir de um ponto similar à imagem anterior, captando a perspectiva das três avenidas. Década de 
1930. Autor: Desconhecido. Fonte: Coleção Iconográfica IBGE.

Nesta fotografia (Figura 23) nota-se a construção de mais edificações na cidade, entretanto, essa imagem foca na infraestrutura da cidade como um 
todo: praça, ruas, calçadas, bancos, postes de iluminação, vegetação e o automóvel. Chama atenção o cuidado com os jardins da Praça, destacando 
a importância dada aos detalhes que compõe a monumentalidade de seu centro administrativo. 



68

Figura 24 Vista Geral da Avenida Goiás. Década de 1940. Autor desconhecido. Fonte: Acervo MIS|GO

A fotografia (Figura 24) apresenta a mesma perspectiva da imagem anterior (Figura 23), entretanto, o foco é maior nos jardins e no verde da 
Praça e das ruas, e podemos perceber que a vegetação está mais desenvolvida e o projeto paisagístico mais definido. As edificações parecem ser 
praticamente as mesmas da imagem anterior. Chama atenção o obelisco localizado no centro da Praça, alinhado no enquadramento fotográfico com 
o Relógio, localizado na Av. Goiás, e o coreto situado entre os dois. Além de seu alinhamento, estes se destacam enquanto monumentos urbanos, 
todos centralizados. Nota-se que o movimento mais marcante nesta imagem é o de pedestres e que encontramos uma paisagem da cidade um 
pouco mais harmônica nesta fotografia, no sentido de apresentar certos elementos em um estágio mais desenvolvido, como a vegetação urbana e 
os jardins, que passam a apresentar mais proporcionalidade em relação aos edifícios. Além disso, foram removidos da Praça os postes mais altos, 
presentes na fotografia anterior, tornando a cena mais agradável. 
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O caráter paisagístico monumental de centro urbano presente em seu desenho pode ser percebido também em outros 
pontos de atração urbana, além da Praça Cívica e da Avenida Goiás, tais como a Praça do Bandeirante, localizada no 
cruzamento da Avenida Goiás com a Avenida Anhanguera; o largo da Estação Ferroviária (atual Praça do Trabalhador) 
situada no final da Avenida Goiás, contrapondo-se à Praça Cívica no seu polo oposto, e a Avenida Paranaíba, projetada 
como um boulevard em forma de um grande arco, ligando as três principais avenidas da cidade. 

Figura 25 Monumento ao Anhanguera, localizado na Praça do Bandeirante, no cruzamento entre a Avenida Anhanguera e 
Avenida Goiás. Ano: 1957. Autor desconhecido. Fonte: Coleção Iconográfica IBGE.

O enquadramento da foto (Figura 25) marca uma ambiguidade: o protagonismo da fotografia fica dividido entre o monumento ao bandeirante e 

o semáforo. Este fato revela não apenas um curioso contraste, como a relação entre o passado e o presente acontecendo de modo ligeiramente 

conflitante, na época. É interessante a presença do semáforo porque nos revela que o fluxo de automóveis demandou tal medida. Na foto se nota 

com clareza a fiação dos postes de energia ao fundo e chama atenção as propagandas nos muros e laterais dos edifícios. 
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Figura 26 Fotografia da Estação Ferroviária, localizada no lado oposto da Av. Goiás, marcando o limite norte da região central. Década de 1950. Autor: Sílvio Berto. 
Fonte: Acervo MIS|GO.

Na fotografia (Figura 26) se percebe a magnitude do edifício moderno que, por seu porte, volumetria e linguagem é caracterizado como 
monumento. Este aspecto entra em contraste com seu entorno, de terra batida e infraestrutura urbana não desenvolvida. Trata-se de um 
monumento isolado, desconectado do restante da cidade, tanto por seu acesso físico (não asfaltado) quanto por sua localização, apesar de não ser 
possível visualizar através desta foto o entorno. 
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Com relação às praças presentes no projeto, o arquiteto 
(LIMA, 1942b, p. 104-105) ressalta que “a mais importante 
é a do centro administrativo” e que toda ela deverá ser 
“tratada com jardins baixos” contendo “no seu centro 
de simetria, um grande monumento, comemorativo da 
fundação do Estado, e das grandes bandeiras”. Ademais, 
a respeito dos edifícios que abrigariam as funções 
administrativas, Attílio complementa “os edifícios publicos 
que a guarnecem formam um conjunto arquitetonico unico, 
ligados por um elemento comum em forma de colunata 
formando galeria coberta” (MONTEIRO, 1938, p. 142), 
enfatizando uma tipologia arquitetônica e urbana utilizada 
em espaços monumentais de Paris, como em Versailles, ou 
na praça Charles de Gaulle. 

Figura 27 Estudo e “perspectiva do centro cívico e administrativo de Goiânia 
(1933-1935), concebida e parcialmente implantada por Attílio Corrêa Lima, 
que sugere galerias com colunatas (...)”. Autor: Attílio Corrêa Lima. Fonte: 
MANSO (2003, p. 127)

Figura 28 Edifício da Chefatura de Polícia localizada na Praça Pedro Ludovico Teixeira (atual praça 
Cívica). Década de 1940. Foto: Autor desconhecido. Fonte: Acervo MIS|GO.

Na fotografia ao lado (Figura 28) percebe-se o 
paisagismo com jardins baixos e a fonte de água 
compondo o tratamento dado a praça do centro 
administrativo. A fotografia parece dar uma mesma 
importância aos jardins como espaço moderno 
de contemplação e lazer, e ao edifício, aqui como 
representação do moderno, composto por linhas 
retas e volumes compactos, com detalhes das 
sobrevergas nas esquadrias. 

Já os espaços livres e áreas verdes seriam distribuídos dentro do “critério moderno” através de parques, parkways, jardins, 
playgrounds, estacionamentos arborizados, praças ajardinadas, áreas destinadas ao esporte, vias públicas, entre outros, a fim 
de inserir e determinar espaços destinados a elementos que apresentassem ao mesmo tempo um caráter social, estético e 
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de higiene, para que a cidade pudesse respirar. Além disso, novamente se percebe uma preocupação com a qualidade 
da vida urbana, uma vez que tanto os playgrounds quanto o campo de esporte (antigo Estádio Municipal), tiveram seus 
locais pré-estabelecidos nas “áreas internas das quadras da zona residencial, como aconselha a prática” e “situado junto ao 
Aeródromo”, respectivamente. Ademais, houve uma atenção especial do arquiteto em relação ao entretenimento e cultura 
da nova capital ao estabelecer a sede o Automóvel Clube de Goiás, com atividades culturais e de lazer voltadas para a 
sociedade burguesa (LIMA, 1942b, p. 108). 

O que se depreende a partir da visão de Attílio para a cidade de Goiânia é que em seu discurso o arquiteto não se apropriou 
somente do desenvolvimento de um partido urbano moderno associado à concepção do monumental e do novo, mas 
também do ideal que este modelo carregava consigo. Este fato é perceptível em sua atenção com a História do estado e 
da transferência da capital. Além do mais, ao destacar os jardins e a vegetação, Attílio revela a importância dada à paisagem 
em seu projeto. Do mesmo modo, adotou e indicou algumas medidas em seu plano urbano, que previam certo cuidado e 
idealização da ambiência que a cidade poderia proporcionar. 

Em 1935, a firma P. Antunes e Cia teve o contrato rompido com o governo do estado de Goiás e Attílio desligado das obras 
em andamento, não chegando a participar da implantação integral da nova capital. 

2.3.3  A cidade de Armando Augusto de Godoy

Figura 29 Armando Augusto de Godoy. Fonte: IBGE (1942)

Armando Augusto de Godoy (Figura 30) participou da história de Goiânia desde seu estágio embrionário. Em 1932, o 
engenheiro foi convidado por Pedro Ludovico Teixeira para analisar a região de Campinas, candidata à sede da nova capital 
na época e esta visita resultou em um relatório técnico. Em 1936, após o rompimento do estado de Goiás com a firma 
P. Antunes e Cia e a saída do arquiteto Attílio Corrêa Lima do projeto da capital, Armando de Godoy retorna contratado 
como representante da firma Coimbra Bueno e assume o projeto iniciado por Corrêa Lima (DAHER, 2003). 
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No já citado relatório enviado à Pedro Ludovico, Godoy apresenta inicialmente sua opinião no que diz respeito à 
importância da mudança da capital e da existência de uma cidade moderna no estado, como fica explícito no seguinte 
trecho:

É das cidades modernas que partem os vigorosos impulsos coletivos e é nelas que se faz a coordenação dos movimentos 
e das atividades de uma nação. (...) A cidade moderna, quando lhe proporcionam todos os elementos de vida e ao seu 
estabelecimento e à sua expansão se prende um plano racional, isto é, obedece às determinações do urbanismo, é um 
centro de cultura, de ordem, de trabalho e de atividades bem coordenadas. Ela educa as massas populares, compõe-lhes e 
orienta-lhes as forças e os movimentos coletivos e desperta as energias extraordinárias entre os que aí vivem e ficam sob a 
influência civilizadora. (GODOY, 1942a, p. 14-15)

A visão de Godoy sobre a cidade moderna que estava para surgir é que ela seria o berço da cultura, da ordem e do 
trabalho, e despertaria em si uma influência civilizadora para a nova sociedade que ali se estabeleceria.

Preocupado com o desenvolvimento da vida urbana da nova capital, assim como se deu com Attílio, o urbanista salientou 
a necessidade de espaços reservados para expansão da cidade moderna de Goiânia, fazendo alusão à importância do 
crescimento planejado do campo ao redor da cidade:

Uma cidade moderna, não só precisa dispor de reservas de terreno para sua expansão futura, como também necessita 
que, em torno dela, as populações campesinas cresçam convenientemente e se entreguem a determinadas atividades, 
de maneira a fornecer aos habitantes produtos indispensáveis a preço razoável, bem como contribuir para a expansão do 
comércio urbano. (...) De tal fato resultará indubitavelmente uma vida urbana muito mais intensa. (GODOY, 1942a, p. 20)

Figura 30 Desfile escolar do dia da bandeira, Praça Cívica. Ano: 1945. Autor Desconhecido. Fonte: Acervo MIS|GO

A Figura 30 evidencia 
a representação do 
caráter da praça central 
da cidade, que reunia os 
edifícios administrativos 
e se destinava como 
espaço da população e 
de manifestações cívicas. 
Assim sendo, esta foto 
reforça tanto o discurso 
(e o desejo) de Godoy 
quanto de Attílio Corrêa 
Lima. 
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Godoy alertou também, em seu relatório, à necessidade de não deixarem interesses particulares afetarem a expansão da 
cidade:

Eis a razão porque insisto em pôr a administração de Goiaz de sobreaviso contra a exploração, por particulares, de tal 
negócio. (...) Quando se entrega à iniciativa particular, a preocupação exclusiva é, em geral, de lucros, pouco se importando, 
de ordinário, com a beleza, as condições higiênicas e econômicas que vão resultar da edificação dos lotes. Temos o exemplo 
de várias cidades jardins, que, não obstante serem constituídas de casas modestas, feitas para abrigar famílias pobres, são 
formosas e alvo de admiração por apresentarem conjuntos arquitetônicos de notável beleza. E isso só se conseguiu mercê 
de uma série de condições, muitas das quais são impostas na ocasião da venda. (GODOY, 1942a, p. 19)

Na Figura 31 é possível observar os postes alinhados ao longo da via e o carro de boi carregando um rolo compressor. O motivo da fotografia 
parece ser representar a importância da infraestrutura e das tecnologias utilizadas na construção da cidade moderna, mas não deixa de testemunhar 
o processo construtivo rudimentar, que faz lembrar o passado no presente.

Figura 31 Revestimento de rua com cascalho em Goiânia. Década de 1930. Foto: Autor Desconhecido. Fonte: Acervo MIS|GO.
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Um outro importante aspecto, apontado em seu relatório, para o desenvolvimento da futura capital de Goiás foi acerca da 
iluminação urbana. Segundo o engenheiro, o governo do estado deveria “empreender todos os seus esforços” para que 
a questão da energia elétrica na cidade fosse tratada com atenção a fim de evitar problemas futuros. Essa ressalva foi feita 
porque a eletricidade é uma das formas de energia mais versáteis e de fácil manuseio, segundo Godoy:

(...) é esta a razão pela qual ela está acionando a vida moderna nos seus mais importantes aspectos. Na cidade progressista, 
ela é tudo. Domina a existência urbana durante o dia e pela luz intensa que fornece, permite a circulação através da noite, 
nas praças, nas avenidas e dentro dos edifícios. (...) A atividade industrial, a comercial, a que tem por fim divertir as massas, 
a vida doméstica moderna não pode dispensar tão extraordinário elemento, que é capital para o progresso urbano. Não 
se compreende mais a urbs moderna, nas mais grandiosas como nas suas mais comuns manifestações, sem luz e força 
elétricas ao alcance de todas as habitações. (GODOY, 1942a, p. 21) 

Esta fala do engenheiro caracteriza bem um importante tema da cidade moderna, uma vez que, o advento da iluminação 
artificial (energia elétrica), disseminado na Europa no período de transição entre o final do século XIX e o século XX, foi um 
dos principais responsáveis pelas mudanças na percepção das cidades, principalmente no que diz respeito à sua vida urbana 
noturna e a popularização de parques e jardins públicos (VISIONES URBANAS, 1994).

Com relação à organização da cidade, Godoy ressaltou que a mesma funcionaria como um organismo vivo, onde todos os 
elementos urbanos devem exercer uma função que converge para o mesmo fim. Deste modo, segundo ele, a elaboração 
do projeto da cidade deveria visar uma harmonia entre suas diferentes partes, que novamente revelam-se nos recorrentes 
temas presentes na cidade moderna:

O traçado dos vários logradouros públicos, o zoneamento, a divisão dos terrenos em lotes e as redes de água e de 
esgotos, a iluminação, a arborização, o calçamento, etc. , devem ser projetados em conjunto afim de se alcançarem as 
soluções mais econômicas. (...) Se o projeto da futura capital de Goiaz for traçado e organizado conforme venho de 
indicar, as despesas com a sua execução ficarão consideravelmente reduzidas (...) e um motivo para atrair capitais, os quais 
só procuram centros em que se encontrem todas as facilidades para a existência coletiva e a multiplicação da vida social 
(GODOY, 1942a, p. 23) 

No trecho anterior, Godoy ainda aponta que através da organização do projeto levaria a redução das despesas de sua 
execução. A este respeito, o urbanista destaca que o projeto dos edifícios públicos e institucionais, inseridos no centro 
administrativo, poderia ser realizado sem a necessidade do uso de materiais caros para que houvesse imponência e 
qualidade estética nas edificações, revelando desta forma, a influência racionalista da arquitetura esperada na época, ao 
afirmar que “A beleza de uma construção está na relação das suas diferentes partes e na distribuição dos seus volumes” 
(GODOY, 1942a, p. 17). Além disso, o engenheiro previu que em um primeiro momento, a construção dos edifícios 
públicos dever-se-ia limitar ao necessário, para que fosse evitada uma reconstrução onerosa dos mesmos, a exemplo do 
que foi realizado na Austrália:

Êsses projetos sendo organizados para sofrer acréscimos futuros, à medida das necessidades, as somas a despender ficam 
bem reduzidas. Há, a respeito, o exemplo de Camberra, nova capital da Austrália. Os planos dos edifícios destinados às 
múltiplas atividades do Estado foram limitados ao que foi estritamente necessário. O número de pavimentos dos maiores 
foi diminuído, aguardando-se que as necessidades reclamem mais espaço para executarem os andares elevados (GODOY, 
1942a, p. 29)
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Já no relatório intitulado “A futura capital de Goiaz”, Armando Augusto de Godoy aponta algumas cidades que obtiveram 
sucesso devido ao seu planejamento: Letchworth, na Inglaterra e Gary, nos Estados Unidos, projetadas por Unwin e Parker 
entre 1903 e 1904 respectivamente, e que representavam o modelo da cidade-jardim concebido por Ebenezer Howard, 
em fins do século XIX.

A cidade tal como a idealizou Howard, cujas idéias foram compreendidas e realizadas por Unwin, Parker e outros 
profissionais na Inglaterra bem como na França, Estados Unidos, etc. , é uma admirável escola para as massas populares, 
trazendo-as ao nível da civilização moderna, educando-as, instruindo-as e dirigindo-lhes a atividade no bom sentido 
(GODOY, 1942b, p. 35-36).

Desse modo, Godoy justificou os princípios de cidade-jardim, que eventualmente foram aplicados por ele em Goiânia. Um 
destes princípios, adaptado para o plano pré-estabelecido de Goiânia, foi o de prezar pela utilização dos espaços públicos e 
por buscar estabelecer a noção de comunidade e unidades de vizinhança com qualidade de vida, que fica claro no seguinte 
trecho, retirado do relatório31 de Jerônimo Coimbra Bueno:

Os operários necessitam residir próximos de suas fábricas – isso lhes poupará despesas de tempo e de transporte. Também 
não devem, como ninguém deve residir nas vizinhanças inconfortáveis e insalubres das fábricas. Estabelecemos, então, 
as subzonas operárias adjacentes à zona de indústria leve – suficientemente aproximadas para se conduzirem a elas. 
(ALVARES, p. 31)

Figura 32 Foto da Delegacia Fiscal do Estado de Goiás (à esquerda) e do Tribunal eleitoral do Estado de Goiás (à direita), ambos localizados na praça Cívica. Ano: 1938. 
Foto: Eduardo Bilemjian. Fonte: Acervo MIS|GO.

As imagens dispostas na Figura 32 dão destaque aos edifícios e à arquitetura moderna de ambos, compostos por volumes puros, fachadas austeras, 
simétricas e a ausência de ornamentos. Um fato curioso é a presença de uma bicicleta no canto das duas fotografias. Esta, na verdade, nada mais é 
que uma espécie de marca registrada do fotógrafo, Eduardo Bilemjian. Constantemente presente em suas fotografias, a bicicleta carregava uma placa 
que fazia propaganda de seu estúdio “Goiânia Foto Kodaks”. Ademais, este recurso de publicidade e autoria marca um interessante contraste nas 
duas fotografias.

31 A partir da contratação de Armando Augusto de Godoy pela firma Coimbra Bueno & Cia Ltda, como técnico para o projeto de Goiânia, as 
decisões tomadas pelo engenheiro e sua proposta urbana para a cidade ficaram registradas em relatórios realizados pelo engenheiro Jeronimo 
Coimbra Bueno, dirigidos ao governo de Goiás.
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Como parte do traçado projetado por Attílio já estava implantado em 1936, Godoy desenvolveu uma proposta 
fundamentalmente residencial para a região sul e algumas alterações no plano de Attílio Corrêa Lima, no que diz respeito a 
um redimensionamento da área comercial do Setor Central. Tais modificações consideravam algumas questões referentes 
a própria concepção de Attílio, perceptível ao conferir o traçado estabelecido por Godoy, que apresentava uma praça 
rotatória (atual Praça do Cruzeiro), de onde partiam as vias que articulavam o trânsito e faziam a ligação entre o Setor Sul e 
o Setor Central. 

Em junho de 1936 foi apresentado o já citado relatório, com detalhes do plano de urbanização e das obras de Goiânia. 
Nele é apresentada a previsão de uma faixa de áreas verdes ao redor da cidade de Goiânia que garantiria que as áreas de 
expansão não teriam ligação ao núcleo urbano, de modo a assegurar uma expansão mais controlada da cidade:

Figura 33 Plano da cidade de Goiânia após 
modificação por Armando de Godoy, com desenho 
do Setor Sul. Fonte: IBGE (1942)

A cidade teria, assim, garantida em toda sua circunvizinhança, uma faixa de vegetação, suficiente 
para satisfazer à salubridade da vida. Atingida a população, ou seja, a extensão da cidade, se 
fará em novos núcleos suburbanos que foram designados “cidades satélites”, separadas e 
convenientemente afastadas do núcleo óra projetado. (ALVARES, 1942, p. 25)

Figura 34 Planta do Setor Sul. Fonte: Acervo do Museu Paulista da USP. 
Disponível em <https://pt. wikipedia. org/wiki/Sul_(Goi%C3%A2nia)#/
media/File:Planta_do_Sector_Sul_-_1,_Acervo_do_Museu_Paulista_da_USP_
(cropped). jpg > Acesso em: 23 de jul de 2018.
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Já o Setor Sul, uma das principais intervenções de Armando de Godoy para a cidade, teve seu partido urbano inspirado 
“nos moldes do subúrbio de “Radburn32”, e foi estruturado a partir de um traçado orgânico, gerando quadras irregulares, 
onde foram empregadas áreas livres de uso público. Em sua composição formal o urbanista adotou o sistema de cul-de-sac:

Trata-se de uma concepção quase inteiramente nova no Brasil: a adoção do sistema de “Cul-de-sac”, grupos residenciais 
em fórma semi-circular, em meio de um extenso parque gramado, com arborização adequada, que mereceu estudos 
especiais. (ALVARES, 1942, p. 155) 

Figura 35 Vista aérea da cidade: em primeiro plano a praça Pedro Ludovico Teixeira, ao fundo as primeiras casas e construções 
do Setor Sul e em último plano a praça do Cruzeiro. Ano não informado. Autor: Paulo Muniz. Fonte: Coleção Iconográfica IBGE.

É possível perceber pela 
Figura 35 que a construção 
das casas ocorre em volta 
dos cul-de-sacs, formando 
pequenos aglomerados, 
ao contrário do Setor 
Central, onde as primeiras 
edificações surgiram em 
maior quantidade ao longo 
das avenidas comerciais. 

32 Cidade dos Estados Unidos, projetada em 1928 por Clarence Stein, possuía moradias e jardins individuais, ruas em cul-de-sac com separação de 
pedestres e veículos (DAHER, 2003). 

O projeto do Setor Sul se caracterizava por uma zona estritamente residencial e previa equipamentos e serviços públicos, 
tais como parques infantis, jardins de infância, escolas e campos esportivos, para as áreas internas. Para isso, Armando 
de Godoy determinou a separação entre as ruas de tráfego intenso das ruas de residências, que teriam o mínimo de 
tráfego possível. Outrossim, buscou em seu projeto isolar as residências do “barulho, do pó e do perigo das ruas de tráfego 
intenso” (ALVARES, 1942, p. 32). Para isso, estabeleceu que o tráfego de pedestres seria separado do tráfego de veículos e 
uma vegetação abundante no setor:
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Foi, então, projetado um sistema de parques internos, limitados pelos fundos dos terrenos, que se comunica por toda a 
cidade afóra, de forma apoderem os pedestres (sobretudo as crianças) andarem pelos parques para se locomoverem neste 
setor. (ALVARES, 1942, p. 33) 

Para tal, a organização dos loteamentos foi planejada de modo que as residências que ali se estabeleceriam tivessem acesso 
tanto à rua quanto ao parque. Deste modo, os cul-de-sac serviriam como uma entrada de serviços e as áreas verdes seriam 
a entrada principal, implementando uma relação direta entre o espaço público e o privado. Para que isso fosse possível, 
foi estabelecido um sistema viário hierarquizado visando a separação do trânsito de pedestres e veículos. Este sistema era 
formado por passeios em meio aos parques para os pedestres, por acessos locais em cul-de-sac para automóveis, e por 
vias coletoras e vias arteriais para os demais fluxos (ALVARES, 1942).

Percebe-se que Godoy em seu discurso assimilou um ideal sociocultural e reformador, baseado nos princípios do urbanismo 
moderno, através do modelo de cidade jardim. Além disso, o urbanista incorpora algumas soluções espaciais deste modelo 
adaptadas ao plano urbano que já havia sido iniciado, tendo o Setor Sul como a melhor representação do que almejava. 
Armando de Godoy vislumbrava uma Goiânia que carregaria em si um movimento de aperfeiçoamento coletivo e, através 
de seus aspectos culturais e sociais, educaria a população por meio de uma influência civilizadora e do contato maior entre 
as pessoas e a natureza.

Figura 36 Jerônimo Coimbra Bueno à esquerda e Abelardo Coimbra Bueno à direita. Fonte: Monteiro (1938)

O plano oficial de urbanização de Goiânia é estabelecido através do decreto de lei nº 90-A de julho de 1938, e continha 
parte da implementação proposta pelo arquiteto e urbanista Attílio Corrêa Lima, as modificações e novas propostas 
realizadas pelo engenheiro e urbanista Armando Augusto de Godoy e as prospecções dos engenheiros Coimbra Bueno. 

2.3.4  A cidade dos irmãos Coimbra Bueno
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Este plano marca o afastamento33 de Godoy do projeto de Goiânia e a atuação, enquanto urbanistas, dos irmãos e 
engenheiros Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno no projeto da capital de Goiás (DAHER, 2003).

Ademais, o plano diretor de 1938 definiu a cidade entre os setores Norte, Central, Sul e cidade-satélite de Campinas, 
inseridos na zona urbana, e a zona suburbana composta por área de entorno da cidade. Além disso, no plano de 
urbanização estavam previstos elementos urbanos para a cidade como: Hipódromo, Zona de Esportes, Jardim Zoológico, 
Aeroporto, Setor Oeste, Zona Universitária com Bosque dos Buritis, Yacht Clube, Jardim Botânico, dentre outros 
(ALVARES, 1942, p. 162).

33 Segundo Daher (2003, p. 199), “Por impossibilidade de se deslocar até Goiânia e se achar envolvido em outros trabalhos, Godói não pôde dar 
prosseguimento ao projeto”

Setor Sul

Setor Central

Setor Norte

Campinas

Figura 37 Planta geral do plano de urbanização de Goiânia com o Setor Central, Setor Norte, Setor Sul e a cidade 
satélite de Campinas, de acordo com o Decreto lei nº 90-A. Fonte: Alvares (1942). Anotações dos nomes dos 
bairros feito pela autora.
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A visão da cidade de Goiânia, construída pelos irmãos Coimbra Bueno, pode ser analisada através do texto intitulado O 
plano e as obras de Goiânia, publicado na Revista Municipal de Engenharia – Secretaria Geral de Viação Trabalho e Obras 
Públicas, de autoria de Abelardo Coimbra Bueno, (1938 In: COELHO; VALVA, 2018). Esse texto, contém uma visão mais 
pessoal do engenheiro sobre a cidade, permeada por alguns detalhes do plano de urbanização, aproximando-se do discurso 
corrente sobre Goiânia.

Em seu citado texto, Coimbra Bueno começa abordando as origens históricas de Goiânia e apresenta sua visão a respeito 
da escolha do local de implantação da nova capital. Ao falar dos anteprojetos do plano, que dizem respeito aos projetos 
realizados por Attílio Corrêa Lima e Armando Augusto de Godoy, Coimbra Bueno salienta as diferenças entre ambos:

O Dr Armando de Godoy seguiu a orientação americana moderna ao invés da escola clássica francesa, seguida pelo Dr. 
Correia Lima. Assim, nas plantas, saltam logo aos olhos as influências das duas escolas: no Setor Central e, parcialmente, 
no Norte – as linhas clássicas predominantemente retilíneas e quadras isoladas que, aliás satisfazem bem à finalidade de 
zona comercial. No Setor Sul, a aplicação das soluções modernas, buscadas nos estudos da cidade americana de Radburn, 
resultam magníficas para a finalidade de zona residencial (BUENO, 2018, p. 132). 

Coimbra Bueno aponta que, apesar da “chocante” diferença nas plantas, isto não afetou o conjunto, uma vez, que houve 
uma boa articulação entre os dois setores e que cada projeto serviu como melhor solução para as respectivas finalidades: 
“as linhas retas para a zona comercial, e os “super-bloks”, “park-ways”, para a zona residencial” (BUENO, 2018, p. 132). 

Com relação ao plano da cidade, ele esclarece que era formado por dois principais elementos: a cidade propriamente 
dita, composta pelos setores Central, Norte e Sul; e as áreas previstas para expansão da cidade, pautadas tanto por Attílio, 
quanto por Godoy. Estas áreas seriam núcleos a se formarem ao redor do conjunto inicial sem, contudo, estarem ligados 
a ele. Seriam os “núcleos satélite”, que funcionariam “como que subúrbios apenas separados do corpo central por faixas 
de vegetação”. Segundo o engenheiro: “Este núcleo ficará cercado por uma faixa de vegetação, compreendendo bosques 
e campos de propriedade da Prefeitura, e franqueadas ao público”. Nota-se que as áreas de expansão previam espaços 
destinados ao uso público, além do privado (BUENO, 2018, p. 132). 

Abelardo Coimbra Bueno aponta o rápido aumento populacional da cidade, na época, salientando que havia ultrapassado 
todas as estimativas feitas e que, por isto, se deveria projetar os demais setores e expansões, posteriormente, a partir do já 
previsto Setor Oeste (BUENO, 2018). 

Com relação à zona residencial, Coimbra Bueno relata como as casas deveriam ser implantadas no lote, enfatizando o 
aspecto almejado de cidade jardim:

(...) obrigatoriamente em centro de jardim, com um recuo mínimo de 5 metros, da fachada à murada da rua, e afastamento 
lateral mínimo de 1,5 metros. (...) Foi proibida a construção de muros nas divisas laterais dos terrenos, das linhas das 
fachadas para a frente, e obrigatória a construção de cerca viva. A murada da frente foi limitada à altura de 60 cm, de forma 
que em frente de todas as casas, ladeando as caixas das ruas, ter-se-á um aprazível e contínuo ajardinamento (BUENO, 
2018, p. 134-135). 
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Já na zona comercial, segundo ele, adotou-se um recuo menor das linhas das fachadas, de dois metros, buscando evitar “o 
aspecto desagradável dos muros em continuação às fachadas, pois estes muros serão disfarçados por árvores plantadas nas 
áreas de recuo” (BUENO, 2018, p. 135)

Figura 38 Casas construídas na Rua 20, onde é possível ver muros baixos e os recuos dos jardins, proporcionando um aspecto 
doméstico e aprazível ao conjunto. Ano:1935. Autor: Alois Feichtenberger. Fonte: Acervo MIS|GO - MUZA|GO.

Figura 39 Vista da Av. Anhanguera a partir de seu canteiro central. Ano não informado. Autor 
Desconhecido. Fonte: Coleção Iconográfica IBGE.

Localizada no Setor Central, a Avenida 
Anhanguera foi projetada para ser a 
principal via comercial do núcleo da 
cidade. Na fotografia (Figura 39) é 
perceptível os recuos, a arborização e a 
proporção entre as fachadas, garantindo 
agradabilidade e harmonia à paisagem. 
Nota-se também, ao canto esquerdo, 
parte de uma carroça, marcando a 
transição do passado com o novo em 
contraste à larga avenida dotada de visível 
infraestrutura urbana (postes de luz, 
pavimentação, arborização urbana etc.). 
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Em seu texto se percebe uma grande preocupação com o aspecto da cidade, além da estrutura urbana e da ocupação dos 
lotes. Nota-se que frequentemente, nos textos, Abelardo Coimbra Bueno busca sinalizar meios de garantir um aspecto 
agradável e belo para as ruas da cidade e seus edifícios, o que asseguraria uma ambiência urbana aprazível. 

Um apontamento intrigante em relação à mão de obra que trabalhou na construção da capital é feito pelo engenheiro. 
Segundo ele, a maior parte dos operários que trabalharam na cidade eram de origem estrangeira, enquanto as obras 
eram dirigidas por engenheiros e arquitetos brasileiros. Este fato, segundo Coimbra Bueno garantia a Goiânia “um aspecto 
cosmopolita, curioso e interessante” (BUENO, 2018, p. 136). 

Ainda, Abelardo aponta que a colonização da cidade enfrentaria um problema, uma vez que, segundo o mesmo, havia uma 
lacuna entre a proposta moderna da cidade e o povo que a ocuparia. Esta constatação é esclarecida a seguir:

A construção da cidade projetou, no progresso desta era maquinista, uma civilização retardada de quase cem anos. Foi 
um salto revolucionário. Irá haver, naturalmente, um recuo, para se estabelecer a norma de vida, e só a colonização 
poderá fazer com que este recuo seja pequeno e esta norma fique próxima do ponto alcançado. Só a colonização poderá 
desenvolver a base econômica necessária para isso, com o aproveitamento das terras (BUENO, 2018, p. 136). 

Figura 40 Desfile de Carroças na Avenida Tocantins, localizada no Setor Central. Década de 1940. Foto: Hélio de Oliveira. Acervo: 
Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAM.

A Figura 40 reforça 
a imagem dos 
trabalhadores que 
construíram e 
ocuparam a cidade. 
Chama atenção o 
aglomerado de casas e 
construções ao fundo, 
em contraposição 
ao piso de terra e 
grama, e as carroças 
com seus respectivos 
proprietários em 
primeiro plano. 
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Figura 40 Desfile de Carroças na Avenida Tocantins, localizada no Setor Central. Década de 1940. Foto: Hélio de Oliveira. Acervo: 
Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAM.

Para o engenheiro, a economia se desenvolveria a partir de dois fatores, a divisão das terras em pequenas propriedades 
e a diminuição do custo dos combustíveis. Segundo Coimbra Bueno, o “retalho” das terras em propriedades menores 
facilitaria um melhor aproveitamento das mesmas. Segundo ele, “para Goiânia, é indispensável a formação das pequenas 
propriedades para o aproveitamento da enorme reserva agrológica de seus arredores e, portanto, o plano da cidade não 
pode esquecer este problema” (BUENO, 2018, p. 137). 

Seria então através da ocupação da cidade e do desenvolvimento econômico da mesma que o aspecto social se 
desenvolveria também, colaborando para uma vida urbana de qualidade. 

O primeiro código de edificações, ou “Normas Gerais para a Regulamentação de Construções em Goiânia” foi estabelecido 
através da portaria nº 67, de 1937, pelo então Superintendente Geral das Obras de Goiânia. Neste documento constava, 
entre outras normativas, a disposição dos prédios comerciais. Estes deveriam ser construídos em blocos de dois, com 
afastamento lateral e recuo frontal de dois metros, sempre a partir de um mesmo ponto. Esta composição visava uma certa 
harmonia, como fica claro no art. 2º:

(...) Os predios assim geminados, deverão apresentar perfeita harmonia arquitetonica, e no que disser respeito á 
continuidade de suas linhas horizontais, que marcam as vergas peitoris, marquizes, platibandas, etc. Faz-se, pois, necessario 
consultar a Superintendencia Geral das Obras de Goiânia, que determinará, em cada caso, sobre o lado em que deverá ser 
feito o recuo, assim como sobre os casos especiais. Admitem-se blocos de três predios, em certas quadras, desde que os 
respetivos proprietários estejam de acordo, e que a construção seja simultanea, assim como a edificação de um só predio, 
de um mesmo proprietario, ocupando mais de um lote (hoteis, bancos, etc. ). Os predios de esquina, em lotes maiores, 
podem ser construidos isolados. As escadas, quando externas, deverão estar colocadas de modo a não serem vistas da rua. 
(ALVARES, 1942, p. 156)

Segundo o art. 3º do documento, ficava determinado que na zona residencial os prédios comerciais deveriam ser isolados. 
Estes dados ilustram bem o que acabou por formalizar a composição do Setor Central da cidade e que configura sua 
ambiência urbana, com lotes maiores nas esquinas das grandes avenidas, de uso comercial, e nas ruas menores, que 
adentravam as quadras, o uso das edificações era residencial. 

Com relação ao gabarito de altura dos edifícios comerciais, o art. 8º do citado código estabelecia que em “ruas de largura 
superior a 24 metros, a altura mínima dos prédios comerciais será de 7,50 metros. Em ruas de largura inferior àquela, a 
altura mínima dos prédios será de 4,50 metros” (ALVARES, 1942, p. 157). 

Essas medidas visavam, além de tudo, a harmonização do conjunto, de modo que nenhuma construção da nova cidade 
destoasse da racionalização proposta e vinculada a seu projeto. 
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2.3.5  A cidade construída até 1964

A Figura 41 registra as tecnologias aplicadas na nova cidade e marca a importância do asfalto para mobilidade e ocupação. Além disso, novamente 
marca a presença dos trabalhadores e construtores na formação de Goiânia. 

Figura 41 Pavimentação da Av. Anhanguera, próxima ao lago das rosas. Ano não informado. Foto: Hélio de Oliveira. 
Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAM.

Após explorar a fala dos personagens selecionados, acerca da idealização e da formação da cidade de Goiânia se busca 
analisar alguns fatos referentes ao crescimento da cidade, a partir dá década de 1940, passando pela década de 1950 até o 
ano de 1964. 

Pedro Ludovico governou o estado de Goiás até a queda do Governo de Getúlio Vargas, em 1945, que sucedeu 
o estabelecimento da democracia e das eleições diretas a nível nacional. Segundo Daher (2003), ao fim do governo de 
Ludovico, a concepção de Attílio havia sido parcialmente implantada (com alterações realizadas por Godoy) e haviam 
algumas ocupações irregulares no plano. Jerônimo Coimbra Bueno foi eleito governador, pelo partido oposto ao de Pedro 
Ludovico Teixeira, e em 1947, o governo de Goiás aprovou um novo Código de Edificações (DAHER, 2003).
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Figura 42 Jerônimo Coimbra Bueno em discurso para a população. 
Fonte: Jornal O Popular. Disponível em <https://www.opopular.com.br/
noticias/80-anos/coimbra-bueno-1.1490364 >

Figura 43 Planta geral dos novos bairros de Goiânia. Ano: 1947. Fonte: Página da internet. Disponível 
em: <http://vm136. lib. berkeley. edu/EART/maps/goianix. gif>. Acesso em: dez 2018.

O Código de Edificações de Goiânia, decreto Lei n° 574, de 
12 de maio de 1947, aprovou o zoneamento do município, 
mantendo a Zona Urbana composta pelos Setores Central, 
Norte, Sul e a cidade de Campinas, de acordo com o Plano 
de urbanização decreto Lei n° 90-A de 1938, e acrescentou o 
Setor Oeste e Setor Leste. 

Como pode ser visto na figura 44, o código de edificações 
de 1947 manteve os traçados de Attílio Corrêa Lima e 
Armando Augusto de Godoy para os Setores Central e Sul 
respectivamente. O desenho dos Setores Leste e Oeste 
acabaram seguindo um traçado mais próximo ao estabelecido 
por Attílio do que o planejado por Godoy. 

Segundo Riberio (2004), o código de 1947 delegava à iniciativa privada a responsabilidade com relação a infraestrutura e o 
saneamento básico dos loteamentos da cidade. Entretanto, o poder público acabou revogando estas obrigações, diante da 
pressão dos proprietários de terras e dos empreendedores imobiliários. Isto colaborou para a apropriação de loteamentos 
em torno de seu plano originalmente estabelecido. 

Desta forma, no período de governo de 
Jerônimo Coimbra Bueno, de 1947 a 
1951, a cidade passa a seguir as intenções 
da especulação imobiliária, com um 
parcelamento extensivo de suas terras, 
aumentando a contingente populacional e o 
perímetro urbano (RIBEIRO, 2004). 

Como dito na introdução deste trabalho, 
Goiânia assumiu o perfil de cidade fronteira, 
devido a diversos motivos: a construção de 
Brasília, no período entre 1954 e 1960, a 
instalação das universidades Federal e Católica, 
dentre outros. Goiânia, em um período 
de quatro anos, de 1960 a 1964, teve um 
crescimento de mais de 100 mil habitantes. 
Com o incremento da especulação imobiliária, 
as diretrizes estabelecidas pelo primeiro plano 
diretor foram delegadas a segundo plano, 
resultando no surgimento de muitos vazios 
urbanos (RIBEIRO, 2004). 



87

Vaz (2002, p. 79) ressalta que no período entre as décadas de 1930 e 1950, “todos os olhares e ações, públicas e privadas, 
estão dirigidos” aos Setores Central, Norte e Sul. Neste período, o estado ainda tem controle sobre a cidade, seu “uso 
e ocupação, construção”. Ainda segundo a autora, neste período no centro da cidade “concentram-se as atividades 
administrativas, comerciais, culturais e residenciais; nas regiões norte e sul predominam residências” (VAZ, 2002, p. 26). 

Já no período compreendido entre 1950 e 1964, “Goiânia cresce, se expande horizontalmente”. A ocupação e o 
parcelamento dos lotes acabam por ser aprovados sem muito critério, de modo diluído “e muitas vezes descontínuo 
em razão de que nem todos os loteamentos aprovados são imediatamente ocupados e de que muitos ‘saltam’ áreas, 
configurando vazios urbanos” (VAZ, 2002, p. 79). A autora aponta que ocorre uma verticalização intensa da cidade (Figura 
46), “iniciada na década de 60 e acentuada na de 70”, após a conquista de autonomia do município em relação ao governo 
estadual34 e a partir do financiamento do Sistema Financeiro da Habitação (p. 27).

Figura 44 Vista aérea do Setor Central da cidade, com a Praça Cívica no canto inferior esquerdo da fotografia, o Setor Norte ao fundo e o Parque Botafogo no 
canto superior direito. Na fotografia é possível ver que as regiões central e norte estão praticamente ocupadas. Década de 1950. Foto: Sílvio Berto. Fonte: Acervo 
MIS|GO.

34 Decreto Estadual nº164, de 1961 (VAZ, 2002, p. 27)
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Figura 45 Vista a partir do Palácio das Esmeraldas, com a Avenida Goiás ao fundo da imagem e os primeiros edifícios em altura 
surgindo, exemplificando a verticalização que começava a se popularizar na cidade. Década de 1960. Foto: ColonVist. Fonte: 
Acervo MIS-GO.

Percebe-se que o projeto inicial da cidade de Goiânia, foi marcado por uma concepção com caráter de imponência 
monumental, embebido dos discursos políticos em voga. Entretanto, apesar do caráter monumental do traçado urbano e 
projeto paisagístico, os edifícios públicos e as edificações construídas nas primeiras décadas, não possuíam o mesmo caráter. 
Ao analisar fotografias da época da implantação da cidade, José Artur Frota e Eline Caixeta (2012), observam que o ritmo e 
a volumetria das primeiras edificações construídas em Goiânia, entremeados por uma significativa massa de vegetação nas 
avenidas, ruas, praças e parques, configuram uma “escala doméstica” para os espaços urbanos da cidade, mais próxima à 
tradição das Cidades-Jardins35. Segundo os autores, essa escala se revela na configuração do tecido urbano, uma vez que 
Goiânia foi pensada e construída para um gabarito de altura que não passasse de três pavimentos, incluindo os edifícios 
institucionais, o que “não contribui para que se estabeleça uma hierarquia formal entre os espaços urbanos tidos como 
representativos e o tecido urbano da cidade” (2012, p. 8). Mas não somente isso, Frota e Caixeta observam que essa 
dualidade entre o monumental e o doméstico, presente na escala dos espaços urbanos da cidade reflete a condição de 
um “urbanismo pendular” que navega entre a escola francesa de urbanismo, na qual Attílio Corrêa Lima se formou, e 
na experiência inglesa e norte-americana das cidades jardins, com a qual Armando de Godoy identifica-se. Desse modo, 
resulta de confrontos ideológicos presentes em um e outro discurso de modernidade. 

35 O projeto do subúrbio de Hampstead contou com a participação do arquiteto Edwin Lutyens, que divergia das propostas do urbanista Raymond 
Unwin, em aspectos conceituais de planejamento urbano. Panerai (ibid., p. 54) aponta que este antagonismo de concepções fica claro ao observar 
em Hampstead que “a monumentalidade clássica típica da Praça Central, projetada por Edwin Lutyens, resulta em uma composição majestosa de 
ruas radiais, que parecem fora de escala em relação a suas pequenas casas em fita”. Este trecho remete muito à descrição de Goiânia, no que diz 
respeito ao traçado do núcleo central da cidade. 



89

Ao analisar o conjunto das fotografias históricas de Goiânia se observa que exibe fragmentos do conteúdo dos planos, 
projetos e momentos da cidade, proporcionando um vislumbre do passado em diferentes períodos. Ao acessar estes 
vestígios do passado, também se percebe que a configuração espacial de Goiânia possui diferentes escalas, que se revelam 
como uma particularidade da cidade. Essa contraposição de escalas, com elementos variados se configura como importante 
característica da cidade, existente desde sua implantação. Este contraste que caracteriza a cidade planejada, onde o 
monumental coexiste com o doméstico, determina traços, elementos e características importantes da paisagem é parte 
essencial da identidade da cidade de Goiânia.

2.4 Discursos, narrativas e tramas

No presente trabalho se utiliza de dois tipos diferentes de texto enquanto instrumentos de análise: o texto escrito e o 
texto imagético. Entende-se, a partir das definições estudadas e apresentadas até então, que a análise do discurso aqui 
apresentada está relacionada à fala e as ideias - texto escrito - dos personagens que atuaram na idealização, concepção, 
projeto e construção de Goiânia. Enquanto a narrativa está relacionada às representações fotografias da cidade - texto 
imagético - que buscaram retratar a construção da cidade, seus espaços resultantes, sua paisagem, ambiência e vida urbana. 

O discurso apresentado sobre a cidade, foi delimitado por quatro personagens, cada qual com sua visão sobre a cidade. 
Pedro Ludovico Teixeira via Goiânia inicialmente como um vazio que possibilitava oportunidade e a promessa do novo – o 
progresso para o estado. Seu discurso é constantemente permeado pelo ideal da cidade moderna, onde Goiânia teria o 
papel de desenvolver o estado não apenas em aspectos políticos ou econômicos, mas também sociais e culturais. Desta 
forma, com o início da construção da cidade, seu discurso vislumbra a ruptura com o passado e a materialização da vida 
moderna. 

Attílio Corrêa Lima também tinha expectativas sobre a cidade como promessa do que poderia vir a ser, entretanto em 
um sentido urbano, através de seu caráter simbólico e monumental, presente no traçado, nos monumentos urbanos e na 
vegetação, juntamente com uma identidade estabelecida pela tipologia arquitetônica dos edifícios públicos. Havia também 
uma preocupação com o desenvolvimento da infraestrutura urbana e a salubridade da cidade. Seu discurso de modernidade 
se manifesta a partir da racionalidade, da preocupação tanto com a mobilidade urbana quanto com o movimento 
determinado pelo automóvel. Evidencia-se também através de sua atenção para com o lazer, com as praças e com os 
jardins, voltando sua atenção para uma sociedade burguesa, além de se preocupar com o conjunto que estabeleceria a 
ambiência urbana. 

Já Armando de Godoy via Goiânia como palco de um movimento de aprimoramento coletivo, onde a cidade moderna 
educaria o indivíduo. Também vislumbrava uma vida urbana intensa e um maior contato com a natureza a ser desenvolvido 
a partir da noção de vida em comunidade. Segundo Godoy, os aspectos físicos da cidade seriam responsáveis por 
desenvolver a vida urbana, através de atividades coordenadas, funcionando como um organismo vivo. O engenheiro 
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também marcava em seu discurso a preocupação com a beleza do espaço e as condições higiênicas e econômicas que 
deveriam vir com as ocupações apropriadas dos lotes.

A visão dos irmãos Coimbra Bueno sobre Goiânia é marcada a partir de seu processo de construção e de sua concretização. 
Havia uma preocupação com a expansão e desenvolvimento da cidade, incialmente demonstrada através de medidas 
pensadas para seus núcleos satélites, e posteriormente resultando em um parcelamento de terras, através da aprovação 
de loteamentos na década de 1950 (VAZ, 2002). Em relação ao aspecto da cidade construída, os irmãos engenheiros 
detinham em seu discurso uma atenção com a harmonização da paisagem urbana da cidade a qual, juntamente com sua 
expansão, permitiria o desenvolvimento de uma vida moderna relacionada ao desenvolvimento econômico e social da 
cidade. Havia também em seu discurso, uma preocupação com o hiato existente entre a proposta da cidade moderna, 
inserida em uma era maquinista e a população que a ocuparia. 

Estes discursos, apesar de diferentes em alguns aspectos se mesclam e por vezes se entrelaçam. É nesta trama, apoiada pela 
fotografia e permeada por temas, personagens e significados que a narrativa irá se desenvolver. 

Neste sentido, percebemos que a articulação de temas, personagens, significados e relações provenientes de uma 
determinada época estão permeadas pelo discurso, pela narrativa e pela linguagem. A linguagem é um mecanismo de 
objetivação da subjetividade, em suas diversas formas. Ela marca a expressão dos sujeitos e a relação destes com o mundo. 
É através da linguagem que observamos, interpretamos e elaboramos o ambiente que nos cerca (TAVARES, 2006). Isto 
posto, considerou-se importante distinguir o que seria o discurso e o que seria a narrativa, tratados no presente trabalho. 

Segundo Gregolin (1995, p. 17), o discurso é “um suporte abstrato que sustenta os vários textos (concretos) que circulam 
em uma sociedade”. Ao fazer a análise do discurso, nos deparamos com a questão de como ele se relaciona com a situação 
que o criou, ou seja, a análise vai procurar colocar em relação ao campo da língua, apreendido pela linguística, e o campo 
do social, entendido pela História e pela ideologia. No presente trabalho, o discurso analisado está, em um primeiro 
momento, relacionado ao indivíduo - ou vários indivíduos - envolto pelo discurso de um período histórico, com forte 
caráter ideológico. 

Neste sentido, Orlandi (2009, p. 17) aponta que analisar um discurso é esclarecer que nem todo texto é neutro e dito 
por acaso. Tal ação visa estudar como a língua se coloca e como ela vai refletir na relação do ser, que passa da condição de 
“indivíduo passivo, para sujeito ativo”. Pêcheux (1975) (ORLANDI, 2002, p. 17) complementa a relação linguagem-discurso 
ao esclarecer que “não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela 
ideologia e é assim que a língua faz sentido”. 

Assim sendo, entendemos que a produção de sentido oriunda da interpretação que o sujeito desempenha, é uma relação 
dele, afetado pela língua, com a história e a materialidade. Ou seja, “para que a língua faça sentido é preciso que a história 
intervenha”, e diante de qualquer objeto simbólico o indivíduo “é levado a interpretar colocando-se diante da questão: o 
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que isto quer dizer?”. O sentido da resposta esperada somente pode vir pela interpretação. Por meio desta pergunta o 
sujeito é levado a interpretar ou a produzir um determinado sentido. (ORLANDI, 2002, p. 47)

Já a narrativa, como foi visto anteriormente, seria a história contada através de uma sequência, que pode surgir ou se alterar 
dependendo do universo social, cultural ou histórico em que se encontra (PESAVENTO, 2008).
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CAPÍTULO III

Goiânia, narrativas fotográficas e o discurso do moderno
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Esta paisagem? Não existe. Existe espaço vacante, a 
semear de paisagem retrospectiva. 

(...) Por enquanto o ver não vê; o ver recolhe fibrilhas de 
caminho, de horizonte, e nem percebe que as recolhe 
para um dia tecer tapeçarias que são fotografias de 
impercebida terra visitada. 

(...) Paisagem, país feito de pensamento da paisagem, na 
criativa distância espacitempo, à margem de gravuras, 
documentos, quando as coisas existem com violência mais 
do que existimos: nos povoam e nos olham, nos fixam. 
Contemplados, submissos, delas somos pasto somos a 
paisagem da paisagem.

Carlos Drummond de Andrade

Partindo do entendimento que a paisagem de uma cidade é dinâmica, fruto e testemunho do agenciamento humano 
sobre seu espaço, compreende-se que não é única, mas composta por intersecções de múltiplos elementos - naturais e 
humanos - e fragmentos de realidades temporais. Neste sentido Caixeta et al. (2016, p.984), apontam que “(...) a paisagem 
é uma interpretação. Não é o que se vê, mas como se vê. Ela vai além dos limites do físico. É o resultado de camadas de 
significados (...)”.

Assim sendo, as diversas camadas que compõe a paisagem, formadas por elementos espaciais e humanos, revelam traços 
de cultura e subculturas locais, caracterizando por sua vez uma ambiência na qual a construção contínua da paisagem ocorre. 
Tendo isto em vista, pretende-se, a seguir, apontar alguns dos elementos da paisagem de Goiânia e de sua ambiência. Cabe 
ressaltar que a ambiência e os elementos a serem destacados, nesse caso, buscam apontar conexões referentes ao recorte 
temporal da pesquisa, ou seja, entre períodos do passado que mostram a formação, a construção e a consolidação da 
cidade. 

3.1 Espaço, paisagem, ambiência e vida urbana
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O conceito de paisagem, portanto, não está isolado. Ele relaciona-se a um contexto ou um meio e, além disso, pode estar 
sujeito a diversas interpretações. Acerca deste fato, Ribeiro (2007) elucida:

Em meio a múltiplas interpretações, há um consenso de que a paisagem cultural é fruto do agenciamento do homem sobre 
o seu espaço. No entanto, ela pode ser vista de diferentes maneiras. A paisagem pode ser lida como um documento que 
expressa a relação do homem com o seu meio natural, mostrando as transformações que ocorrem ao longo do tempo. A 
paisagem pode ser lida como um testemunho da história dos grupos humanos que ocuparam determinado espaço. Pode 
ser lida, também, como um produto da sociedade que a produziu ou ainda como a base material para a produção de 
diferentes simbologias, locus de interação entre a materialidade e as representações simbólicas. (RIBEIRO, 2007, p.9)

Entende-se desta forma que a paisagem urbana é aquela construída a partir da intervenção do ser humano e por isto se 
manifesta nas atividades realizadas no espaço, na apropriação, nos usos e na dinâmica da cidade. Estas questões estão por 
sua vez relacionadas aos anseios, ao modo de vida e a uma cultura de uma determinada época e lugar.
 
Ao buscar compreender o conceito de paisagem, a intenção do presente trabalho não é se aprofundar na definição do 
termo, mas sim compreender quais aspectos englobam a paisagem e de que modo podem ser analisados seus elementos. 
Além disso, busca-se mostrar uma possibilidade de método que se relaciona à análise da paisagem, representada em 
fotografias históricas, como é o caso da análise simbólica, que a seguir será apresentada brevemente.

O método de análise simbólica da paisagem engloba um grupo de abordagens, que difere da análise morfológica, pois 
considera que o fundamental na paisagem é seu caráter simbólico e subjetivo. Fruto da corrente da geografia humanista, 
a análise simbólica acredita que a paisagem representa mais do que o que é visível, pois sua estética seria uma criação 
simbólica e suas formas refletem um conjunto de ações humanas. Dentre a grande quantidade de abordagens e trabalhos 
relacionados a este tema, a característica comum a todos, segundo Ribeiro (2007, p. 24-25), é considerar a percepção da 
paisagem “como um documento a ser lido, resultante de um patamar moral, intelectual e estético alcançado pelo homem 
num dado processo civilizatório”.

Como visto no capítulo anterior, Goiânia é fruto de um planejamento que prezou pela criação de grandes extensões 
de áreas verdes e por um sistema viário racionalista determinado pelo zoneamento, pela topografia do terreno e pelo 
dimensionamento de vias. Essas são questões importantes no discurso moderno da época da sua construção. Tendo isso 
em vista e considerando a concepção do espaço urbano inicial da cidade e a representação da sua paisagem, ambiência e 
vida urbana na fotografia como ponto de partida da análise, os elementos de leitura da paisagem foram definidos e separados 
em grupos, relacionados a quatro categorias: 1) malha urbana; 2) infraestrutura urbana; 3) áreas verdes e 4) zoneamento e 
edificações. Os elementos dominantes a serem observados nas fotografias, inseridos em cada categoria, são:

   Malha urbana: perfil de vias (avenidas, via local), espaços urbanos e vazios urbanos.

   Infraestrutura urbana: construção, pavimentação, iluminação pública, transporte e arborização.

3.1.1  Espaços e elementos da paisagem
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   Áreas verdes: ruas, praças, jardins e parques.

   Zoneamento e edificações: verticalização, habitação, espaços urbanos, espaços públicos, 
monumentos e edifícios.

Uma vez definidos estes elementos, a análise simbólica da paisagem será abordada juntamente à análise das imagens, como 
parte do desenvolvimento metodológico, devido a seu caráter sensível e subjetivo.

Figura 46 Vista aérea mostrando em primeiro plano o Setor Norte (atual bairro popular), seguido pelo Setor Central, com o parque Botafogo (atual parque 
Mutirama) à esquerda e o Setor Sul não completamente ocupado, ao fundo da fotografia. Ano não informado. Fonte: Coleção Iconográfica IBGE.

Os elementos estipulados acima intentam desvelar alguns dos temas da cidade e do discurso modernos, ao longo do 
desenvolvimento metodológico. Estes temas se destinam a identificar os elementos da paisagem, como um aporte à análise 
das fotografias
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3.1.2  Ambiência e vida urbana

Ao propor um estudo da ambiência urbana de uma cidade, devemos compreender que é englobada uma articulação 
entre seus espaços urbanos, sua paisagem e seus modos de viver, ou sua vida urbana. Como ponto de partida para a 
compreensão e conceituação de ambiência urbana, será utilizada a discussão desenvolvida por Sidney Santos em 
“Condições de ambiência urbana: relação com a qualidade de vida e a sustentabilidade” (2016).

Santos (2016, p. 20) aponta que a relação da ambiência urbana com a arquitetura envolve aspectos relativos ao 
“estabelecimento das pessoas no espaço em que vivem (...), de acordo com as formas de conduzir o cotidiano”, através da 
cultura, da linguagem e de seus hábitos. Entendemos, desta forma, que a ambiência urbana se conecta às formas de estar na 
cidade. 

Assim sendo, o estudo da ambiência urbana envolve uma conjuntura entre o espaço urbano e a vida urbana. Esta relação 
é indicada por Santos (2016, p.23) como uma forma de discurso do espaço urbano, onde observamos a construção de 
representações em uma espécie de “presentificação36 da realidade observada”. Neste sentido, a vida urbana se configura 
como os relacionamentos, onde as identificações e mudanças promovem acontecimentos dentro destas representações. 
No que diz respeito à ambiência em arquitetura, o mesmo autor esclarece que se deve atentar à complexidade entre 
a relação público/privado, “bem como as oposições binárias de organização do espaço” (SANTOS, 2016, p.30). Neste 
sentido, Lawrence (1997) apud Santos (2016), explica que estes códigos binários se apresentam de modo funcional, 
espacial, social e psicológico. Assim, a ambiência de um lugar é estabelecida a partir da estrutura do espaço arquitetônico 
e urbano, particular ou privado, a partir da complexidade do partido tomado por seu idealizador, e onde as pessoas 
que vivenciam a cidade atuam de modo participante e ativo da urbanidade37. Santos (2016) ressalta que muitas vezes a 
ambiência de um determinado lugar tende a indicar onde a ação deve ser uma “âncora da realidade”. Entretanto, esta 
realidade é passível de se recompor, através da vivência de moradores, ou grupos que a experimentam, o que tende a 
uma “reeducação para a democracia”, segundo ele. Neste sentido, ressalta-se uma relação de “protagonismo e autonomia” 
do usuário. Pode-se entender que a ambiência urbana é configurada por uma articulação de atividades e trocas entre as 
pessoas e o espaço urbano, envolvidas pelas relações, a constituição e a construção das cidades (SANTOS, 2016, p. 31).

Visando um estudo metodológico de análise da ambiência urbana, foram selecionados alguns elementos norteadores 
identificados por Mascaró e Mascaró (2009). São eles: os recintos urbanos, a vegetação, as ruas e as praças38. Estes 

36 Entende-se a presentificação como uma característica do tempo vivido, sentida como presente e integrada como tal na memória, ou como o ato 
de “tornar presente, tornar palpável no instante das presenças físicas compartilhadas em determinado tempo e espaço” (LAGE, 2018, p.141) 

37 O autor define urbanidade como o que se encontra entre a cidade e o estudo das cidades. A urbanidade pode ser interpretada como sendo a 
cidade que experimenta e compartilha o mundo e relacionando-se com o passado: “Em outras palavras, a cidade, como camadas/layers, vivenciada 
como sobreposição aos modos temporais e espaciais de ser, atua como projetor de encontros e reconhecimentos do outro.” (SANTOS, 2016, p.16)

38 Cabe destacar aqui, que em função do instrumento de pesquisa do presente trabalho ser o suporte fotográfico, serão desconsiderados dois dos 
elementos norteadores apontados por Mascaró e Mascaró (2009): “Clima”, “Clima Urbano” e “Vegetação e Vento”.
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elementos devem ter sua análise ampliada pela interpretação das vivências urbanas, que envolvem as relações culturais, 
históricas e sociais do lugar estudado. Assim, segue a definição dos elementos norteadores do estudo que será apresentado 
a seguir, a partir dos autores mencionados: 

  Recintos Urbanos: os recintos urbanos estão relacionados aos espaços abertos, de uso público ou privado 
em todas suas variações e considera os seguintes elementos circundantes: praças, ruas, pátios, jardins, parques e edificações. 
Ou seja, são espaços delimitados pela natureza, de relevância e influência na ordem senso-ambiental.

  Vegetação: O fator da vegetação é apontado pelos autores como massas verdes, onde a vegetação agrega 
sensações para o espaço público. A função da vegetação garante o domínio do plano urbanístico, priorizando e qualificando 
os espaços de circulação. As massas verdes também colaboram com a percepção visual da cidade e proporcionam 
limitações e noções espaciais. Os autores determinam uma “tipologia”, separada em três categorias de vegetação: vegetação 
de pequeno porte, de altura até seis metros; vegetação de porte médio, de altura entre seis a doze metros; e vegetação de 
grande porte, acima de doze metros. 

  Ruas: As ruas se apresentam como um elemento de uso público, organizador de fluxo que correlaciona as 
tramas urbanas. Inseridas no traçado urbano e morfológico, as ruas apresentam as fachadas das casas, edifícios, passeios 
e vegetação. É o espaço das vivências, onde acontece a cena urbana e se difunde o recinto urbano dentro dos planos 
longitudinais e horizontais. A partir de sua largura e de sua orientação, pode-se obter a perspectiva de sua representação e 
seu valor simbólico para a cidade ou bairro onde se encontram – comercial, residencial, industrial.

  Praças: As praças são aqui entendidas como um lugar de encontro, de visitação e descanso, onde 
geralmente, são circundadas por residências e edifícios, que dão significado à sua existência. Este conceito é definido 
aqui por um lugar único ao qual se atribui sentido simbólico, a praça dá personalidade ao lugar, centralidade e reforça as 
referências da população. É um espaço urbano que se configura como um espaço cênico complementar à montagem 
figurativa do recinto urbano, cuja topografia também pode ser pensada como fator de contemplação, unidade e prazer. A 
praça é um espaço de vivências, por seus arranjos unificadores, em seus eixos e sua conformidade de diálogo.

A partir dos parâmetros norteadores estabelecidos por Mascaró e Mascaró (2009), podemos afirmar que a ambiência 
urbana da cidade varia de acordo com seus períodos: de formação, construção e início da consolidação. Esta afirmativa 
justifica-se uma vez que os elementos apresentados, inseridos no contexto da cidade, sofreram transformações, que 
alteraram a configuração de sua paisagem e espaços urbanos e, por consequência, de sua ambiência.

Tendo em vista o exposto, serão estabelecidos critérios que relacionam a metodologia estudada à ambiência urbana 
da cidade de Goiânia. Cabe destacar que o estudo da ambiência urbana, aqui proposto, diz respeito ao passado e, por 
este motivo, seus elementos não serão analisados em uma perspectiva sensorial, mas sim avaliando as fotografias e o 
conhecimento histórico da cidade.
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Considerando as imagens como instrumento do presente trabalho, cabe aqui uma pequena introdução acerca do acervo de 
imagens da cidade de Goiânia, disponibilizado para pesquisa. Encontram-se poucos registros ou publicações de acesso ao 
público39, acerca da história da fotografia em Goiás. O Museu da Imagem e do Som (MIS-GO) desenvolveu um trabalho de 
pesquisa sobre esse tema, Cadernos de Fotografia do MIS, que aborda os primeiros testemunhos de fotografias na cidade, 
entre as décadas de 1930-50. Através deste projeto foram publicados três cadernos de fotografia: O Fotógrafo Sílvio Berto 
(2001), Pioneiros da Fotografia em Goiânia (2002) e Revendo Regina Lacerda (2003). Os Cadernos de Fotografia tiveram, 
como alguns de seus objetivos, segundo Keith Valéria Tito (2008), reunir um acervo com a obra dos primeiros fotógrafos 
da cidade, divulgação deste material, promover a aquisição de documentos fotográficos através de doação, negociação ou 
compra, entre outros.

Apesar desta iniciativa do MIS-GO e de outras instituições40, ainda são raros os estudos acerca da história, propriamente 
dita, da fotografia em Goiás. Nos deparamos então, com a existência de uma vasta contagem de registros históricos visuais, 
espraiados em livros, revistas e acervos públicos e particulares, que retratam a formação e construção de Goiânia. Essas 
imagens, porém, proporcionam uma imersão em um tempo passado, cada qual, com uma infinitude de detalhes, assuntos, 
personagens e histórias a serem investigadas, constituindo-se em importante objeto de pesquisa.

Enquanto cidade moderna e planejada e parte de um projeto maior de desenvolvimento da região central do país, Goiânia 
foi muito fotografada e divulgada durante as primeiras décadas de sua construção. Álvares (1942, p. 10) aponta que, em 

3.2  As imagens da cidade

Toda fotografia é um testemunho segundo um filtro 
cultural, ao mesmo tempo que é uma criação a partir 
de um visível fotográfico. Toda fotografia representa 
o testemunho de uma criação. Por outro lado, ela 
representará sempre a criação de um testemunho.

Boris Kossoy

39 Existem fotografias da história de formação da cidade, pertencentes a acervos particulares, os quais não serão abordados na presente pesquisa.37 
O autor define urbanidade como o que se encontra entre a cidade e o estudo das cidades. A urbanidade pode ser interpretada como sendo a cidade 
que experimenta e compartilha o mundo e relacionando-se com o passado: “Em outras palavras, a cidade, como camadas/layers, vivenciada como 
sobreposição aos modos temporais e espaciais de ser, atua como projetor de encontros e reconhecimentos do outro.” (SANTOS, 2016, p.16)

40 Instituições que possuem material visual da cidade de Goiânia disponibilizada ao público: Biblioteca Nacional, Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Biblioteca da Secretaria Municipal de Planejamento, entre outras.
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busca de investimentos e mão de obra especializada, Pedro Ludovico e os irmãos Coimbra Bueno investiram bastante 
na divulgação da capital, promovendo uma intensa propaganda da cidade por meio de “exposições, filmes, cartazes, 
folhetos etc.” Desta forma, cabe aqui ressaltar a importância dos acervos fotográficos na documentação da arquitetura e do 
urbanismo moderno no país, por sua extensão e variedade.

A Figura 48 apresenta a propaganda de Goiânia 
enquanto maior símbolo da marcha para o oeste. No 
centro da imagem vemos um desenho de Getúlio 
Vargas e de Pedro Ludovico Teixeira. A imagem 
apresenta duas fotografias da cidade. A primeira 
representa a Praça Cívica, com vista a partir do palácio 
do governo e perspectiva para as três avenidas que 
irradiam de seu centro, com a legenda “Goiânia em 
1942”. A segunda fotografia representa uma perspectiva 
monumental do traçado da cidade desde mesma praça, 
no início da construção da cidade, a legenda desta é 
“Goiânia em 1937”.

O cartaz (Figura 47) apresenta, além do traçado do núcleo central da 
cidade, desenhos modelos de edifícios institucionais, de um hotel 
e de uma residência. Contam também no cartaz os nomes de Pedro 
Ludovico Teixeira, Corrêa Lima enquanto urbanista e a firma Coimbra 
Bueno & Cia Ltda, enquanto construtores. 

Figura 47 “Cartaz utilizado para propaganda da venda de lotes na nova capital de 
Goiás, em 1934”. Fonte: Manso (2001, p. 95). 

Figura 48 “Goiânia assinala o profundo realismo da marcha 
para o Oeste”. Fonte: Oeste (1943, p. 355)
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Como foi dito na introdução deste trabalho, a importância destas imagens vai além de sua propriedade de abrigar um 
fragmento do passado. Ela está presente nas intenções de uma cidade, um planejamento e um projeto que aspirava 
modernidade e monumentalidade. Esta cidade vem sofrendo diversas transformações, que revelam a descaracterização 
desse projeto e dos elementos urbanos, arquitetônicos e paisagísticos que o caracterizam, tornando difícil encontrar 
atualmente a cidade que uma vez existiu nas imagens do passado.

O interesse desta pesquisa ocorre em um primeiro momento, por fotografias que registram o início da formação da cidade 
de Goiânia, seu processo de construção e o início de sua consolidação. Para isso, delimitou-se como espaço onde estas 
imagens estão inseridas, por ordem, os primeiros setores da cidade, cerne de seu partido urbano e paisagístico e suas áreas 
envoltórias, ou os bairros que apresentaram as primeiras ocupações urbanas. 

Poder-se-ia afirmar, em tons de gracejo, que o tema geral procurado na coleta das imagens, nessa primeira etapa, teve 
como caráter norteador tudo aquilo que não parece a Goiânia que vemos nos dias de hoje. Entretanto, a busca se deteve 
nas imagens que registraram os elementos urbanos, arquitetônicos e paisagísticos mencionados acima. Exclui, portanto, 
retratos, fotografias de álbuns familiares, fotografias cujo enquadramento buscou capturar apenas um indivíduo ou grupos de 
pessoas e afins, excluindo a cidade como tema central.

3.2.1  Acervos e fotógrafos pioneiros

O corpus fotográfico definido é fruto de uma apuração que levou em consideração o objetivo geral da presente pesquisa 
(recorte temático) e o recorte espacial (Setores Central, Norte, Sul e áreas envoltórias). 

Para a pesquisa das fotografias foram escolhidos acervos41 diferentes, em sua maioria pertencentes a Goiânia, em nível 
estadual e municipal. Isto ocorreu devido a estes últimos disponibilizarem um banco de dados amplo, além de possuírem 
propostas de pesquisa e desenvolverem trabalhos utilizando a iconografia como fonte para pesquisas históricas, sociais e 
etnográficas, de caráter regional, e mostrarem-se receptivos aos pesquisadores. A documentação iconográfica a ser analisada 
foi obtida junto aos seguintes acervos da cidade de Goiânia: Biblioteca da Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAM 
e Museu da Imagem e do Som de Goiás - MIS-GO. Além dos acervos de Goiânia, foram escolhidos dois acervos nacionais: 
Biblioteca digital do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e Biblioteca Nacional, localizada no Rio de Janeiro.

Em alguns casos, ao longo da pesquisa, utilizou-se a internet, de modo a complementar informações não encontradas ou 
não disponíveis durante as pesquisas de acervo. 

41 Vale ressaltar que no decorrer da pesquisa foram consultados outros acervos da cidade de Goiânia, entretanto, por diversos fatores que vão desde 
a dificuldade de acesso do material a pesquisadores por motivos variados, desde fechamento do local para manutenção ou reforma, ao processo 
de digitalização e sistematização do acervo; até a repetição de material fotográfico que se encontra nos acervos escolhidos. Os acervos descartados 
foram: Acervo Histórico Estadual; Biblioteca Irmãos Oriente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás; Folha de Goiaz; O Popular; Centro de 
Documentação da Organização Jaime Câmara; Centro de Documentação e Divulgação da Escola de Artes e Arquitetura e Centro de Pesquisa 
Histórica Instituto Dom Fernando, ambos da Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC-GO.
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A busca nos acervos foi guiada através das ferramentas de localização disponíveis, por décadas (1930 a 1970) e por 
palavras-chave, que no caso da presente pesquisa foram: Goiânia; paisagem de Goiânia; Setor Central; Setor Sul; Setor 
Norte; Primeiras Construções; Praça Cívica; Praça do Trabalhador; Avenida Goiás; Avenida Paranaíba; Avenida Anhanguera; 
Avenida Tocantins; Bairro Popular, entre outras.

Embora a pesquisa esteja voltada para elementos inseridos na paisagem e os espaços urbanos da construção, formação e 
consolidação de Goiânia, conforme apontado anteriormente, muitos temas e registros fotográficos afins foram encontrados, 
relacionados aos mecanismos de busca. Essas fotografias não foram descartadas, pois se considera que são importantes para 
contextualizar cada momento histórico. 

O início da construção de Goiânia se revelou como uma atração e oportunidade para grupos que procuravam trabalho. 
Além da mão-de-obra especializada para a construção - arquitetura, construção civil, iluminação, água e esgoto - veio para 
a região um grande contingente de operários, oriundos de várias regiões do País. Junto deste grupo, vieram também os 
primeiros fotógrafos, muitos de outras nacionalidades, que inicialmente se fixaram no bairro de Campinas. O tema principal, 
abordado por esses fotógrafos era a construção da nova capital, “com suas avenidas e edifícios e o surgimento da vida 
urbana no Cerrado goiano” (MONTEIRO, 2008, p. 90).

O projeto já citado, promovido pelo MIS-GO e intitulado “Pioneiros da Fotografia em Goiânia” (2002), teve em seus 
objetivos a reconstrução da técnica, processos fotográficos, atividades profissionais e o envolvimento no contexto social dos 
primeiros fotógrafos da cidade de Goiânia. Ao longo da do desenvolvimento do projeto, percebeu-se que as produções dos 
fotógrafos pioneiros42 apresentavam algumas características comuns: em sua maioria trabalhavam em estúdios “adaptados”, 
com laboratórios caseiros e improvisados. A esse respeito, Tito (2008, p. 30) aponta alguns outros aspectos:

Os materiais utilizados por eles também eram de difícil acesso (grande parte vinha de São Paulo), além de seus elevados 
custos. Por isso vários pioneiros, além de fotógrafos, se dedicavam também à revenda de materiais e equipamentos 
fotográficos. Ao analisar a obra desses fotógrafos, percebe-se que grande parte de seus trabalhos está relacionada à 
produção de retratos, geralmente feitos em estúdio, e também a fotografias da construção de avenidas e edifícios da cidade.

Na medida em que a maior parte do corpus fotográfico consiste em fotografias anônimas se torna relevante apontar os 
fotógrafos pioneiros nos registros cuja autoria é indicada, possibilitando uma melhor contextualização das imagens. Dito 
isto, cabe aqui apontar os fotógrafos que frequentemente aparecem quando buscamos saber sobre a formação de Goiânia: 
Antônio Pereira da Silva (1897-1977), Alois Feitchtenberger (1908-1986), Eduardo Bilemjian (1907-1991), Haroutium 
Berberian (1905-1981), Hélio de Oliveira (1929-), João de Paula Teixeira Filho (Paratéca) (1905-1995), Luiz Pucci (1919-
1978), e Sílvio Berto (1908-2002) (TITO, 2008).

A esse respeito, Monteiro (2008) informa que além de fotografias (retratos) feitas em seus próprios estúdios43, estes 
fotógrafos trabalhavam com outras técnicas como o retoque, a foto pintura e a fotomontagem. Segundo Monteiro (2008, 

42 Keith Valéria Tito explica que a intitulação “fotógrafos pioneiros” se deu, através da seleção de “fotógrafos que permaneceram na memória e nos 
acervos (particulares e públicos) goianienses”, e que mantiveram residência na cidade de Goiânia, após a década de 1950 (TITO, 2008, p. 30)

43 Segundo Monteiro (2008, p. 90), “Os estúdios eram geralmente improvisados em cômodos das residências dos próprios fotógrafos”.
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p.90) “O cartão de boas-festas produzido pelo fotógrafo Eduardo Bilemjian44 (1907-1991) em 1939 é um exemplo do 
emprego da fotomontagem e do retoque.” 

44 Considerado um dos primeiros fotógrafos de Goiânia, o armênio Eduardo Bilemjian mudou-se para a cidade em 1935, e na antiga cidade de 
Campinas montou seu estúdio, Goiânia Foto, na Avenida 24 de Outubro (MIS|GO, 2002).

Ainda, segundo a autora, o austríaco Alois Feichtenberger fora contratado pelo chefe do Departamento de Divulgação 
e Expansão Econômica para registrar as obras da cidade, enquanto o fotógrafo italiano Sílvio Berto, “de 1936 a 1973 
fotografou em seu estúdio várias personalidades ilustres da cidade de Goiânia” (MONTEIRO, 2008, p. 90).

Um aspecto interessante a se considerar em algumas das primeiras fotografias da cidade de Goiânia é o emprego de um 
olhar voltado para o registro do contraste, considerando que a grande maioria dos fotógrafos pioneiros da cidade possuía 
origem estrangeira. Contraste este entre a modernidade e a dinâmica da cidade moderna versus o surgimento e as 
primeiras construções das novas cidades no interior do Brasil.

Figura 49 Cartão de boas festas. 1939. Eduardo Bilemjian. Goiânia – GO. Acervo MIS|GO.
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3.2.2  Corpus fotográfico, temas identificados e imagens selecionadas

Antes de adentrar o corpus fotográfico do presente trabalho, vale apontar que ao longo da coleta do material e da pesquisa 
feita em acervos se pode observar que existem, de modo geral, dois tipos de imagens que tratam da formação e construção 
de Goiânia: aquelas imagens que possuem um caráter de propaganda, vinculadas ao discurso de mudança, de progresso e 
modernidade, muitas financiadas pelo governo; e as imagens cotidianas, sem critério publicitário, que registravam cenas e 
aspectos mundanos da cidade. Estas últimas formam, em sua grande maioria, o grupo das fotografias anônimas presentes no 
corpus fotográfico. 

Uma vez que a bibliografia consultada45, em sua grande maioria, propõe em relação ao método a análise individualizada 
das fotografias se deve atentar à identificação e a descrição da fotografia, em sintonia com as propostas e problemas de 
pesquisa a serem investigados. Deste modo, utiliza-se o tratamento individualizado das imagens fotográficas para realizar a 
descrição e interpretação dos documentos, visando o desenvolvimento da trama narrativa. Neste sentido, Mauad (1996, 
p. 12) argumenta que a análise das imagens fotográficas deve considerar uma diferenciação e a relação entre o plano do 
conteúdo e o plano da expressão, “enquanto o primeiro leva em consideração a relação dos elementos da fotografia com 
o contexto no qual se insere, remetendo-se ao corte temático e temporal feitos, o segundo pressupõe a compreensão das 
opções técnicas e estéticas”. As principais ideias contidas na elaboração da trama envolvem a contextualização histórica46, 
para tanto se utilizam dados relativos ao ambiente de produção das fotografias analisadas e informações que se referem aos 
períodos históricos.

A delimitação do corpus fotográfico foi realizada tendo por base os elementos e conceitos estudados até então. O 
procedimento adotado para a seleção das imagens analisadas, foi o agrupamento segundo critérios temáticos. Estes critérios 
foram estabelecidos a partir dos conteúdos identificados nos discursos de idealização da cidade de Goiânia e em seu plano 
urbano. São eles: registros que mostram etapas de um processo - construções, pavimentações, entre outros; registros 
que demonstram a racionalização do espaço; registros de infraestrutura urbana; registros de edificações, da presença do 
verde nas praças e jardins, do espaço urbano e do vazio urbano; registros de automóveis e de mobilidade e por fim, 
registros da vida urbana e de práticas cotidianas.

Ademais, o que se pode observar ao longo da pesquisa - através do corpus fotográfico e das análises feitas - foi que a 
maioria dos critérios temáticos se entrelaçam, ou seja, são evocados em mais de uma fotografia. Há, porém, os que se 
destacam mais ao olhar encarregado da análise e, desta forma, foram divididos nos tópicos a seguir.

Figura 50 Avenida Anhanguera. Ano: 1937. Autor Desconhecido. Fonte: Acervo MIS|GO, coleção MUZA|GO.

45 Mauad (1996), Lima e Carvalho (1997), Kossoy (2001), Pesavento (2002), Possamai (2005) e Martins (2008).

46 Tal contextualização não pretende desenvolver um histórico, visto que o presente trabalho não se dedica a essa finalidade, apenas apresenta uma 
situação geral dos períodos de análise.
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O vazio: as possibilidades da construção do espaço moderno

Figura 50 Avenida Anhanguera. Ano: 1937. Autor Desconhecido. Fonte: Acervo MIS|GO, coleção MUZA|GO.

3.3 Narrativas
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A fotografia (Figura 50) registra uma das principais avenidas comerciais de Goiânia, Avenida Anhanguera, e seu entorno, 
durante o período de implantação e desenvolvimento da cidade. Nesta foto podemos considerar três planos de 
profundidade: a área que está sendo urbanizada em primeiro plano, a área natural de mata e vegetação em segundo plano 
e o céu no terceiro plano.

O registro chama atenção imediata para o vazio. Neste prisma, o que se destaca é o terceiro plano da fotografia, na parte 
superior da imagem, onde o vazio se encontra representado pela paisagem que a natureza emoldura. Vê-se um horizonte 
que ocupa um terço da imagem, em camadas gradativas formadas pelo céu, pelas colinas e pela vegetação volumosa. 

Já o vazio urbano salta aos olhos diante das construções esparsas. Percebe-se que o fotógrafo não buscou retratar uma 
imagem idealizada, mas captar o real inserido naquele contexto e enquadramento, com a maior quantidade de elementos 
possíveis na cena. Dito isto, a fileira de residências localizada na quadra à esquerda da Avenida Anhanguera, principia uma 
sensação de conjunto, de unidade, entretanto, quando em contraponto ao restante dos elementos da paisagem urbana, isto 
não chega a acontecer. Esta aglomeração desperta curiosidade pela disposição aparentemente fortuita das casas. Permite 
supor ser um artifício compositivo no enquadramento da foto, visando destacar uma forma imprevista na construção da 
cidade, determinada por pontos específicos em relação à regra estabelecida pelo tabuleiro de xadrez, formado por ruas e 
avenidas.

Primeiro plano 

Segundo plano 

Terceiro plano 
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De acordo com as etapas apresentadas por Kossoy (2001), na análise técnico-iconográfica e interpretativa, dá-se início a 
investigaçãoda trajetória do documento fotográfico. Dito isto, a foto data do ano de 1937, período próximo à finalização 
do plano de urbanização de 1938 (decreto de lei nº 90-A de julho de 1938). Nesta época, o Setor Central já tinha sua 
implantação iniciada e o traçado urbano do Setor Central já estava delimitado. Portanto, estas são algumas das primeiras 
construções da cidade, seguindo seu plano inicial. A Avenida Anhanguera, por exemplo, foi projetada para ser a principal via 
comercial da cidade, de onde se pode concluir que os edifícios que nela se situam são voltados para o comércio. 

A respeito da localização geográfica da fotografia, há uma edificação de dois pavimentos, localizada em um cruzamento ao 
fundo da imagem, no primeiro plano. Ao longo da consulta à bibliografia se constatou que ela se assemelha em muito com a 
edificação provisória da Prefeitura Municipal de Goiânia, visível na fotografia Figura 51. 

Acredita-se que, pela localização (esquina da Av. Araguaia com a Av. Anhanguera), porte, composição formal e distribuição 
de esquadrias, que se trata do mesmo edifício. Dito isto, pode-se concluir que a densa vegetação visível no segundo plano 
da imagem pertence ao Parque Botafogo, que na época configurava-se como limite à área ocupada.

Figura 51 “Predio à Av. Anhanguéra, esquina da Araguáia, em Goiânia, 
onde, provisoriamênte, funcionou a séde da Prefeitura Municipal da Nova 
Capital.” Data não informada. Autor não informado. Fonte: ALVARES 
(1942, p. 83)

Parque Botafogo
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Já no primeiro plano, mais próximo da câmera, observamos uma edificação que pode tanto atender ao comércio, quanto 
servir de apoio para as construções que ocorreram ao redor. Ainda nesta cena é perceptível um movimento tímido na 
região, devido aos traços de equipamentos de obras, ao veículo estacionado ao lado da mesma edificação e ao discreto 
varal de roupas na parte inferior da imagem. Destaca-se também um veículo em movimento na avenida em contraste 
com uma pessoa montada em um cavalo, localizado no centro da imagem. O varal e o cavalo presentes na imagem, 
representam o cotidiano da cidade em construção.
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O período ao qual a fotografia foi realizada é marcado pela construção da cidade, onde inevitavelmente em seus primeiros 
registros, o vazio predominava sob as novas construções. Esta ocupação aos poucos se revela interessante, na medida 
em que não houve um critério oficial estabelecido para a ocupação do Setor Central especificamente - à exceção das 
residências para funcionários e os edifícios de apoio institucional que foram estabelecidos pelo governo. Isto fez com que a 
nova paisagem ficasse marcada pelo contraste entre os edifícios que surgiam espalhados e a paisagem natural.

Esta fotografia remete à fala de Pedro Ludovico Teixeira no lançamento da Pedra Fundamental do Palácio do Governo, em 
1933, momento ao qual o ex-interventor e então governador de Goiás ressalta os atributos naturais da cidade:

Estas campinas verdes e humosas que pisamos, estas florestas virgens que se patenteiam às nossas vistas, ricas da seiva 
produtora, desejando ostentar sua fertilidade, o valor dos seus caules, seculares, esses mananciáis que as ornam e as 
fecundam com a sua agua cristalina, este ar puro e fartamente oxigenado pela função clorofiliana dos vegetais que nos 
rodeiam, livres, em uma altitude de 780 metros, tudo isso nos leva a bemdizer a empreitada que tomámos a hombros, e 
que se nos afigura tão grandiosa como este horizonte belíssimo que se descortina a perder de vistas, em uma amplitude de 
mais de 30 quilometros.  (MONTEIRO, 1938, p.90-92).

Grande parte dos elementos da natureza por ele descritos se encontram na fotografia; as sensações transmitidas pelo 
discurso ficam a cargo da ambiência sensorial do lugar. A nós cabe apenas a imaginação a respeito do ar puro e oxigenado. 
Pode-se dizer que o vazio característico do espaço natural, sua topografia e vegetação, criam o cenário de construção da 
cidade.

Neste mesmo discurso, Ludovico faz uma previsão de como estaria a cidade nos cinco anos seguintes, data próxima ao qual 
a foto foi registrada. Segundo ele, “dentro de cinco anos grande porção desta área destinada à futura cidade estará coberta, 
senão de luxuosas, de alegres vivendas em que os preceitos de higiene se casarão com o conforto e belesa da arquitetura” 
(MONTEIRO, 1938, p.92).

Na fotografia analisada não é possível identificar nenhuma das circunstâncias destacadas pelo então governador. Pode-se 
considerar que por ser uma vista de apenas parte da região central, esta pode não representar o todo ou a maior parte 
da paisagem de Goiânia, em 1937. Entretanto, se levarmos em consideração fotografias contemporâneas a ela, tal como 
mostra a Figura 18, percebemos que talvez a cidade ainda não havia chegado ao estado de consolidação de sua paisagem 
urbana, como havia previsto o interventor. Há de se destacar, porém, que o discurso idealizado por Pedro Ludovico 
Teixeira buscou criar uma imagem da cidade, que nasceu e se desenvolveu através do discurso do progresso, da ordem e 
da construção da cidade moderna, o que a fotografia representa muito bem.

O que fica claro diante do exposto é que a fotografia representa parte da cidade de Goiânia de 1937 e que não diz respeito 
a seus espaços representativos de poder, mas sim ao tecido urbano que confere estrutura para a vida cotidiana. Outro 
aspecto evidente é o vazio marcante na imagem fotográfica, que remete à promessa do novo e do progresso a partir de 
duas perspectivas: a primeira diz respeito à presença do urbano, do que está por vir, preenchendo os espaços intersticiais 
entre as construções e ruas existentes; a segunda se refere no que toca à contemplação do horizonte, ao fundo da 
fotografia, onde o olhar se perde com a vastidão ainda a ser ocupada.
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A racionalização nos espaços representativos: edifícios, espaços urbanos e 
monumentos

A fotografia (Figura 52) foi tirada a partir da parte superior do Palácio das Esmeraldas, com ponto de fuga centralizado na 
Av. Goiás e na Praça Cívica, representada a partir do mesmo. Por se tratar de um dos primeiros registros da construção da 
cidade, fica evidente a intenção do fotógrafo em captar o máximo de edifícios em perspectiva. A fotografia chama atenção 
por sua composição simétrica. Este tipo de composição traz uma sensação de simplicidade à imagem, mesmo contando 
com vários elementos presentes em sua cena. 

De autoria desconhecida, esta é uma das melhores representações da monumentalidade do plano urbano proposto por 
Attílio Corrêa Lima. Este fato fica nítido ao ver que a foto foi registrada a partir da Praça Cívica, permitindo o vislumbre da 
perspectiva das três avenidas que partem da Praça e reforçam sua importância. A Avenida Goiás é, visivelmente, a via de 
maior importância no enquadramento fotográfico pois, somando o fato de estar centralizada na imagem, a tomada acima do 
ponto de vista do observador evidencia sua largura e permite perceber todo o tratamento dado ao canteiro central e aos 

Figura 52 Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira Data não informada. Foto: Autor não informado. Fonte: Acervo Biblioteca Central do IBGE. Coleção Iconográfica IBGE.
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elementos nela inseridos, como os bancos, as luminárias em ferro e o coreto. O coreto, por sua vez, componente 
representativo do lugar do encontro e do lazer na cidade moderna, parece estar em fase de construção. Segundo o Iphan, 
as obras do Coreto ocorreram entre 1940 e 1942, de onde se pode deduzir que a fotografia foi tirada neste período 
(IPHAN, 2010, p. 81).

Esta fotografia representa a racionalidade do projeto de Attílio para a Praça Cívica, traduzida através da organização dos 
espaços na Praça, do desenho das quadras que partem da mesma, em formato triangular e trapezoidal, resultado do traçado 
radiocêntrico, na tipologia traduzida pelo jogo de volumes dos edifícios públicos.  Os eixos de simetria evidenciados na foto 
tratam de recursos importantes nesse sentido.

Em relação aos edifícios, os dois que aparecem parcialmente em primeiro plano são: o antigo Fórum, à esquerda, e a sede 
destinada à Prefeitura, à direita. Ambos edifícios foram projetados por Attílio Corrêa Lima e possuem tipologia arquitetônica 
em forma de “galeria”, formada por colunatas que interagem com o edifício do Palácio das Esmeraldas, localizado no 
centro da composição. Na fotografia se percebe que a parte visível destes edifícios é idêntica, dando a impressão de se 
encontrarem espelhados na imagem. Esse conjunto de imóveis configura o espaço da Praça, na sua parte sul.

Já as edificações que estão em segundo plano, localizadas em ambas as esquinas da Avenida Goiás – o Tribunal Regional 
Eleitoral, à esquerda, e a antiga Delegacia Fiscal, à direita – representam a racionalização dos espaços e dos materiais 
construtivos, com sua tipologia elaborada a partir de volumes escalonados, linhas retas e fachadas austeras. Percebe-se 
também que nenhuma das edificações que estão em primeiro plano na fotografia ultrapassa a altura de dois pavimentos, 
mantendo um skyline alinhado e de pouca oscilação: a horizontalidade da paisagem é muito evidente nessa imagem.

Observando mais a fundo a imagem é possível perceber a existência de alguns lotes vazios, principalmente ao longo da 
Avenida Goiás, caracterizando uma certa porosidade no plano urbano. A ocupação ao longo das demais avenidas e no 
plano de fundo da fotografia parece ser majoritariamente de residências ou edificações de menor porte. Pode-se constatar a 

Antigo Fórum Sede destinada à 
Prefeitura
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presença de árvores ao longo de todas as vias, além da arborização da Praça, ainda incipiente. Já a arborização inserida ao 
longo da paisagem é ordenada seguindo padrão e distanciamento simétricos, que acompanhavam a distribuição axial das 
vias, característico dos jardins franceses do século XVII. A vegetação formada por arbustos e forrações, localizada tanto nos 
jardins da Praça Cívica quanto no canteiro da Avenida Goiás, representam um paisagismo previamente planejado.

O movimento na fotografia é assinalado pelo trânsito de poucas pessoas e apenas dois veículos, além de uma moto inserida 
em primeiro plano, quase no eixo central da imagem. Através da escala humana presente na imagem, é possível ter a 
dimensão do quão ampla é a Praça, que foi projetada visando acolher as manifestações cívicas da população. A partir daí se 
percebe também que a largura das avenidas foi pensada, além de buscar um aspecto monumental, visando harmonizar o 
uso do solo proposto para essa região central: do comércio vinculado ao político-administrativo. Neste sentido, é curioso o 
pouco movimento visível nas vias diante da quantidade de edificações e ocupações existentes na região visível na fotografia, 
o que traz às reflexões: será este um momento capturado, isolado? Tem-se esta impressão devido à dimensão das vias para 
a época, na contrapartida das pessoas que transitam pela cidade? Ou talvez ainda não houvessem atividades ocorrendo na 
cidade para estimular esse tipo de circulação?

Cabe apontar aqui a fala de Attílio Corrêa Lima (1942b) acerca do centro administrativo, cuja função estaria vinculada a uma 
política que assumiria a postura de coordenadora e estimuladora das atividades econômicas e sociais do estado de Goiás. 
Em relação a seu projeto, o arquiteto destaca que “sua posição deverá ser sempre na vanguarda, como tipo modelar, a 
sua estrutura urbana deve ser ampla, refletindo uma certa nobreza de linhas, quer no seu traçado, quer na sua edificação.” 
(LIMA, 1942b, p. 96). A amplitude dos espaços, nesse contexto, é uma virtude, sinônimo de dignidade, hombridade e 
soberania, na medida em que abriga e simboliza o poder central. 

Para o urbanista, o centro administrativo se caracteriza como elemento simbólico e ao mesmo tempo estrutural de seu 
desenho urbano. Entende-se que a fotografia capta de modo bastante representativo ambas as características e isto ocorre 
através de alguns aspectos. São eles: o enquadramento que engloba praticamente todo o centro administrativo, com um 
pequeno espaço dedicado à linha do horizonte ao fundo; e a composição, a qual centraliza a imagem no cerne da Praça 
Cívica e a partir daí expressa a racionalização do traçado.

Armando Augusto de Godoy via a cidade moderna como “(...) um centro de cultura, de ordem, de trabalho e de atividades 
bem coordenadas.” (GODOY, 1942a, p. 14-15). Sabe--se que sua visão estava ligada a um aspecto educador e cultural da 
cidade, a partir da concepção de cidade-jardim, na qual a urbanização “é uma admirável escola para as massas populares, 
trazendo-as ao nível da civilização moderna, educando-as, instruindo-as e dirigindo-lhes a atividade no bom sentido” 
(GODOY, 1942b, p. 35-36). 

Neste sentido, o que a fotografia mostra, em acordo aos discursos apresentados, corresponde à racionalização dos espaços 
urbanos e das tipologias edilícias se atendo a essa dimensão de modernidade. Na imagem, a ideia de uma modernidade 
fulgurante, onde a vida urbana acontece, fica a cargo do aspecto de progresso impresso ao espaço urbano, o espaço de 
uma cidade ainda em processo de construção. Não é perceptível na imagem o caráter educador, cultural, civilizatório e a 
vitalidade urbana que Godoy e Pedro Ludovico idealizaram.
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O verde e o contato com a natureza: ruas, jardins, praças e parques

Figura 53 Avenida Goiás: Torre do Relógio. Goiânia, GO. Data não informada. Autor não informado. Fonte: Acervo: Biblioteca Central do IBGE. Coleção Iconográfica 
IBGE.
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O que chama atenção imediata na fotografia é a vegetação, não há dúvidas. A fotografia foi feita a partir do jardim do 
canteiro central, buscando manter a câmera na mesma altura da vegetação. O enquadramento simétrico centralizou seu 
foco na torre do relógio - monumento art déco construído em 1942 - que marca tanto o centro do canteiro na avenida 
quanto do Palácio das Esmeraldas, visível ao fundo da imagem, apenas por sua volumetria. 

O corredor, que leva o olhar até o relógio, formado pelas árvores e postes de ferro com três luminárias, dá o compasso 
para a imagem, conferindo um ar modesto e aprazível a ela. Há a presença de veículos, que quebram a ambiência que a 
vegetação traz, chamando a cena para a vida moderna. As pessoas visíveis na imagem parecem vivenciar o espaço: esta 
prática é bem representada pelo homem sentado à sombra no canteiro central, à direita.

A fotografia retrata bem o que Attílio desenvolveu para a Avenida Goiás: ela aparece como uma “avenida-jardim”, 
apresentando um caráter pitoresco e monumental. O urbanista destinou a este espaço a ocupação de atividades voltadas à 
burguesia da época, com comércios de luxo, cafés, bares e restaurantes. Para tanto o projeto da avenida deveria dispor de 
um aspecto que fosse compatível com o proposto e o footing, o caminhar pela avenida (LIMA, 1942a, p. 104), intuito ao 
qual a foto corresponde.

A imagem destaca a importância do paisagismo para a composição monumental proposta e a ambiência urbana da cidade, 
através da vegetação, que incorpora sensações e garante o domínio do plano urbano, qualificando o espaço.
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Figura 54 Lago das Rosas. Goiânia, GO. Data não informada. Autor não informado. Fonte: Acervo: Biblioteca Central do IBGE. Coleção Iconográfica IBGE.

Esta fotografia (Figura 54) capta tanto a vegetação, quanto o contato com a natureza em uma cena da vida cotidiana. O 
Lago das Rosas teve sua estrutura – trampolim e mureta (localizada ao fundo, atrás do trampolim) construídos no mesmo 
período da Torre do Relógio, em 1942. Este lago encontra-se inserido em uma região de mesmo nome, que abriga o 
Jardim Zoológico de Goiânia, previsto no plano de urbanização decreto-lei nº90-A, de 30 de julho de 1938. O local é 
atravessado pelo córrego Capim Puba, que separava a cidade de Goiânia do núcleo de Campinas. Desde então, o local foi 
pensado para o lazer e o respiro da cidade:

(...) realizar-se-ia um dos pontos mais aprazíveis de Goiânia: bastava ser murado em seu contôrno, que foi inteiramente 
demarcado, sendo que, na face do lado do aeroporto e na frente, (pela Avenida Getulio Vargas), teria murêta e gradil de 
ferro, de maneira a proporcionar visibilidade, porquanto, nesse lado, o interior do jardim é limpo, e não possue arborização 
densa. (ALVARES, 1942, p. 168).

A fotografia não capta toda a extensão do Lago das Rosas, mas enquadra a cena que envolve pessoas e crianças nadando 
e vivenciando o lago. Ao fundo, a via que passa ao longo da mureta é a Avenida Anhanguera, que corta a cidade de 
leste a oeste, passando pelo Setor Central e segue até Campinas. Há um tratamento paisagístico em primeiro plano, que 
contrasta com a paisagem ao fundo, onde a mata densa marca a linha do horizonte. Na imagem, o paisagismo e a vegetação 
colaboram com a percepção visual do espaço urbano e proporcionam limitações e noções espaciais do local.
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Figura 55 Lago das Rosas. Década de 1940. Autor não informado. Fonte: Acervo Museu da imagem e do Som de Goiás - MIS|GO, coleção MUZA|GO.

Nessa outra imagem do Lago das Rosas (Figura 55), o que se percebe através da cena fotográfica, é uma ocupação 
espontânea do lago, tendo o trampolim e a borda que circunda o lago enquanto elementos que convidam o público a 
experimentar o espaço. Desta forma, as fotografias traduzem alguns aspectos da cidade pensados por Godoy47, que em 
seu ideal buscou possibilitar a relação entre o público e o privado, através do verde e da natureza, além de valorizar 
equipamentos e espaços urbanos que promoviam a noção de comunidade e unidades de vizinhança. Para Godoy, a cidade 
moderna influenciaria em um maior contato entre as pessoas e a natureza.

Já Corrêa Lima via as áreas destinadas a parques e jardins enquanto espaços livres, que teriam simultaneamente uma função 
higiênica e recreativa, como mostra a fotografia a seguir, onde se vê brincadeiras de crianças e a partir da qual se pode até 
imaginar os sons que ambientam o lugar: o vento movimentando as folhas das árvores e o burburinho das crianças ao 
brincar na água.

47 O projeto do Lago das Rosas não consta como de autoria do engenheiro, entretanto encaixa-se em seus ideais.
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Figura 56 Banho no Lago das Rosas. Década de 1950. Foto: Hélio de Oliveira. Goiânia. Acervo Museu da imagem e do Som de Goiás - MIS|GO.

Pedro Ludovico Teixeira idealizava este aspecto da cidade, antes mesmo de ter algum conhecimento de seu plano de 
urbanização, como fica claro no seguinte trecho retirado de seu discurso feito nas solenidades do Lançamento da Pedra 
Fundamental: “Nos seus jardins, [...] os habitantes encontrarão um ambiente próprio para se espairecerem às tardes, e as 
crianças, o logar adequado para se distraírem.” (apud MONTEIRO, 1938, p.92).

Entende-se que as narrativas das fotografias que representam o Lago das Rosas expressam a importância dos parques e 
áreas verdes para a cidade e seu lazer, através da vida urbana e social nelas expressas, tendo como pano de fundo uma 
estrutura física e um paisagismo característicos de um recinto urbano, nos termos utilizados por Mascaró e Mascaró (2009), 
se relacionando à visão tanto de Godoy, quanto de Attílio. 
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O habitar na cidade moderna: arquitetura, espaço público e vida urbana

Figura 57 Avenida Anhanguera. Goiânia, GO. Data: Não informada. Autor desconhecido. Fonte: Acervo: Biblioteca Central do IBGE. Coleção Iconográfica IBGE.

A fotografia (Figura 57) buscou um enquadramento que captasse a vida urbana da cidade. O olhar do fotógrafo está acima 
do nível da rua, o que permite uma dimensão de profundidade na cena, possibilitando uma visualização do ponto de fuga 
à direita, para onde convergem à avenida e os edifícios. Este enquadramento capta a amplitude do espaço, onde a cena 
da vida urbana é percebida em primeiro plano, sendo o tema central desta fotografia. É a ela que o fotógrafo dá principal 
atenção, seguida pelo alinhamento dos edifícios e pela composição do espaço urbano através de seus elementos: calçadas, 
vias, postes, árvores, veículos, dentre outros.

Destaca-se o Edifício Cidade de Goiás, localizado na esquina, à esquerda da fotografia. Este edifício existe até os dias 
atuais e nos permite situar geograficamente onde foi tomada a foto, na esquina da Avenida Anhanguera com a Avenida 
Araguaia. Com dois pavimentos, sua fachada apresenta linhas retas, uma tímida marquise, frisos e platibanda com aspectos 
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geométricos. Os demais edifícios visíveis ao longo da Avenida apresentam uma tipologia e uma linguagem similares, 
apesar de possuírem fachadas menos extensas. O aspecto formal, semelhante entre os edifícios, traduz uma composição 
harmônica para a paisagem representada na fotografia. Nela se observa que há uma farmácia no térreo do Edifício Cidade 
de Goiás, atestando o uso comercial da avenida.

Acerca do período em que a fotografia foi registrada é crível que seja a partir da década de 1940, devido à pavimentação, 
aos postes com fiação aérea e aos edifícios construídos. Além disso, há um cartaz no Edifício Cidade de Goiás onde se lê 
“UDN Alistamento Eleitoral”. A UDN foi o partido da União Democrática Nacional, fundado em 1945, o qual teve como 
representantes em Goiás tanto o candidato ao governo Jerônimo Coimbra Bueno, quanto o candidato a prefeito Ismerino 
Soares de Carvalho. Ambos se candidataram em 1946, o que leva a crer que a fotografia seja datada deste período 
(SOUZA, 2009).

Chama atenção as pessoas andando de carros e bicicletas, o guarda de trânsito no cruzamento da avenida e o convívio 
das pessoas nos amplos espaços. Este convívio parece cotidiano e se notam três moças caminhando tranquilamente pela 
calçada, enquanto dois homens conversam na esquina.  Observando-se mais atentamente, há grupos de pessoas que 
parecem buscar a sombra das árvores a fim de se proteger do sol, enquanto outras utilizam acessórios para o mesmo 
fim, atraindo o olhar para uma arborização de médio porte. Em relação ao guarda de trânsito se entende que para estar 
ocupando sua posição deveria haver alguma demanda devido à circulação de veículos, bicicletas e/ou pessoas. Ademais, 
apesar de perceptível o movimento de pedestres, veículos e bicicletas, este se mostra como um movimento tímido, 
cotidiano. A acanhada tipologia e a altura dos edifícios se contrapõem à largura da avenida, descontinuando o caráter 
moderno do espaço urbano.

A fotografia representa em vários aspectos à articulação dos discursos de todos os personagens: Pedro Ludovico Teixeira, 
Attílio Corrêa Lima, Armando de Godoy e os irmãos Coimbra Bueno. A imagem retrata a vida urbana idealizada por Pedro 
Ludovico, Attílio e Godoy: a Avenida Anhanguera, com largura projetada de acordo com sua importância, refletindo a 
atenção dada à circulação, arborização e vida urbana, bem como o aspecto harmônico da implantação dos edifícios na 
avenida, tencionado pelos irmãos Coimbra Bueno.
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Infraestrutura, a circulação e o automóvel como ícones do espaço moderno 

Figura 58 Rua 6 Edifício Inhumas. Década de 1950. Autor desconhecido. Fonte: Acervo: Biblioteca Central do IBGE. Coleção Iconográfica IBGE

A fotografia (Figura 58) é formada por um ponto de fuga central, buscando enquadrar diversos elementos urbanos na 
imagem. Percebe-se que o fotógrafo conseguiu capturar no primeiro plano os elementos da vida urbana da cidade: veículos, 
movimento de pessoas – tanto circulando, quanto em situações cotidianas – algumas árvores, bicicletas, postes e edifícios.
O enquadramento da foto buscou retratar os prédios construídos à esquerda, que chamam atenção por sua referência 
déco, com linhas retas, platibandas com motivos geométricos e frisos na fachada. O segundo edifício no plano fotográfico se 
chama Edifício Inhumas e existe até hoje, localizado na Avenida Anhanguera. Como esta imagem foi registrada próxima ao 
cruzamento da Rua 6 com a Anhanguera - e também por seus elementos urbanos, como calçadas, postes de luz e pista de 
rolamento de veículos – é possível concluir que se trata de uma região predominantemente comercial.
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O fundo da imagem parece apresentar mais movimento que a cena registrada em primeiro plano: carros e pessoas em 
movimento são vistos, além de mais postes e árvores, dando um aspecto tumultuado à cena. No centro da fotografia 
(voltado para o meio do cruzamento da rua 6 com a avenida) se vê um guarda de trânsito, que tem sua presença justificada 
pelo movimento de veículos na região. Este fato marca um contraste e a transição do passado para o futuro na fotografia, 
uma vez que não existia – ou não havia ainda a necessidade - de um semáforo ali.

Diferentemente do que vem sendo observado nas cenas urbanas, a paisagem aqui é marcada por apenas dois edifícios 
englobados pelo enquadramento fotográfico. A partir do Edifício Inhumas o skyline muda de aspecto, com edificações 
de menor porte e uma visualização maior do céu. Assim como fotografias anteriores a esta, o caráter moderno aqui é 
fortemente atestado pela presença dos carros e os prédios déco. A composição fotográfica, que relaciona os edifícios e o 
movimento da cidade, remete a um aspecto de cidade tradicional, com alguns elementos modernos pontuais. 

A partir do exposto se entende que o veículo e a circulação ou locomoção urbanas se caracterizam como importantes 
representantes simbólicos de modernidade na época e foram largamente registrados em fotografias urbanas, isto quando 
não eram o foco das mesmas, como se pode perceber nas fotografias a seguir.

Figura 59 Pavimentação asfáltica da Av. Anhanguera, em frente ao Jóquei Clube. Data: 1952 Foto: Hélio de 
Oliveira. Fonte: Acervo Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAM
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O tema da circulação e da infraestrutura urbana muitas vezes é abordado através da representação das vias, além dos 
próprios veículos. Entende-se que as vias planejadas de Goiânia foram responsáveis por difundir o espaço urbano dentro 
dos planos longitudinais e horizontais, além de se configurarem enquanto espaço de vivências, onde a cena urbana 
acontece.

Por isto, sua representação é carregada de aspectos simbólicos nos mais variados sentidos, à exemplo da imagem acima 
que remete a um frequente enquadramento quando se trata da pavimentação de vias da cidade: a fotografia foca nos 
trabalhadores e no trecho da via, representando o processo de construção – técnicas, materiais e instrumentos de trabalho 
– e o que ele possibilita. 

Figura 60 Av. Anhanguera, Setor Oeste, próximo ao Lago das Rosas. Transporte Coletivo Campinas. Data: 1958 Foto: Hélio de Oliveira. Fonte: 
Acervo Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAM.
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Já na fotografia anterior (figura 60) é retratado um dos modelos de transporte coletivo da época, localizado na Avenida 
Anhanguera, responsável por ligar a cidade de leste a oeste. Esse tipo de transporte, era conhecido por Lotação, como 
está escrito na porta de entrada do veículo. Ele transportava uma quantidade de passageiros que correspondia ao número 
de assentos, e não transportava passageiros além disso: daí seu nome48. No caso da fotografia se trata de um meio de 
transporte interurbano, que levava passageiros de Campinas a Goiânia, caracterizando o cotidiano das pessoas e seus 
modos de vida na cidade. 

Ao fundo pode-se ver um posto de abastecimento de veículos, aparentemente isolado em relação às edificações em seu 
entorno. A imagem então foca no veículo, no que ele proporciona e no elemento construtivo que lhe serve, ao fundo. Há 
um grande destaque para a questão do transporte público e sua operacionalização na cidade moderna.

Neste sentido, da representação do veículo e de elementos enquanto ícones da modernidade, as fotografias coincidem 
com a visão de todos os personagens envolvidos, acerca da idealização e concretização de Goiânia, tratados neste trabalho. 
Porém, neste caso, os elementos presentes nas imagens que retratam o moderno, destacam mais a importância do veículo 
para a vida urbana e enquanto ícone da modernidade. 

48  Ele não possuía paradas obrigatórias ou pré-determinadas para pegar os passageiros, tinha apenas o trajeto estabelecido e coletava as pessoas, que 
se manifestassem interessadas e/ou estivessem ao longo de seu trajeto.



123

A dicotomia entre o monumental e o doméstico na representação da cidade 

Figura 61 Vista aérea da cidade: Avenida Goiás. Data não informada. Foto: Silvio Berto. Fonte: Acervo: Biblioteca Central do IBGE. Coleção Iconográfica IBGE.

A fotografia acima retrata a Avenida Goiás e a Avenida Anhanguera em primeiro plano, com a Praça Cívica em segundo 
plano, juntamente com os edifícios que compõem essa paisagem. A foto aérea capta uma perspectiva no sentido norte-sul 
da cidade, e foi feita por Sílvio Berto, fotógrafo pioneiro da capital, que produziu diversas vistas urbanas da cidade de 1936 a 
1973 (SILVA, 2012). Portanto, pode-se concluir que a fotografia foi realizada após 1936.

Já a fotografia a seguir também retrata a Avenida Goiás e a Avenida Anhanguera em primeiro plano, com a Avenida 
Paranaíba com a Praça do Trabalhador em segundo plano, entretanto sua perspectiva fotográfica encontra-se no sentido sul-
norte da cidade. Sabe-se que o Estádio Pedro Ludovico Teixeira, cujo local destinado à sua construção encontra-se visível 
no segundo plano, no canto superior à esquerda da imagem, foi inaugurado no ano de 1941, portanto, esta fotografia foi 
registrada antes deste ano.
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Figura 62 Vista aérea da cidade: Avenida Goiás. Data não informada. Autor: Paulo Muniz. Fonte: Acervo: Biblioteca Central do IBGE. Coleção Iconográfica IBGE.

Ambas fotografias mostram uma visão da cidade a partir de uma perspectiva aérea e morfológica da relação entre os edifícios 
e o traçado urbano do núcleo central da cidade. Considera-se relevante a análise da escala urbana sob pontos de vista 
diferentes dos realizados até então, uma vez que permitem uma investigação mais ampla e honesta da fotografia histórica.

Estas fotografias mostram um panorama macro da relação entre os edifícios e o traçado urbano e paisagístico do núcleo 
central da cidade, incluindo alguns dos elementos mais frequentemente registrados pelas imagens analisadas anteriormente. 
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Em ambas fotografias pode-se observar alguns elementos morfológicos que caracterizam as imagens como sendo de um 
período cronológico próximo entre si. O gabarito das edificações, a densidade das mesmas e a vegetação urbana são alguns 
destes elementos. Há também a presença de um edifício na Praça do bandeirante que aparece em construção nas duas 
fotografias. Por estes motivos acredita-se que as imagens são registros da mesma década. Levando em consideração a data 
de construção do Estádio Pedro Ludovico e a restrição do período da fotografia assinada por Sílvio Berto, conclui-se que as 
imagens são provavelmente do início da década de 1940.

Tendo isto em vista, ao observar a arborização urbana em ambas as imagens, percebemos que ela ainda não está 
inteiramente desenvolvida. Observa-se também que o gabarito dos edifícios visíveis nas fotografias, não apresenta mais do 
que quatro pavimentos. Outro fator interessante, é a existência de edifícios ainda em construção e de diversos terrenos não 
ocupados, ao longo da Avenida Goiás. 

Em relação aos aspectos morfológicos e a configuração espacial, em ambas imagens, fica destacada a largura da Avenida 
Goiás em relação ao gabarito dos edifícios localizados em sua imediação. Os edifícios, no entorno imediato da Praça do 
Bandeirante, também apresentam baixo gabarito, ressaltando o monumento e a praça que o abriga. Pode-se observar 
também as características do conjunto de residências unifamiliares construídas na época (localizadas em primeiro plano e à 
esquerda na primeira fotografia e em segundo plano à direita, na segunda imagem), em lotes com edícula ao fundo, jardim 
frontal e muros baixos, fato que confere uma escala doméstica à região que ocupam. 

Por outro lado, ao comparar-se a largura das principais avenidas, com canteiro central e arborização mais volumosa, com 
as ruas adjacentes onde localizam-se as residências unifamiliares e edifícios de no máximo dois pavimentos -geralmente 
localizados nas esquinas das quadras-, verifica-se um contraste de escalas entre diferentes regiões do bairro que reforça 
a ideia de uma relação de coexistência, mas que de conflito, entre os aspectos monumentais e domésticos apontados 
anteriormente.

Em relação aos discursos identificados, estas imagens novamente remetem à fala de Attílio, que pensou para Goiânia uma 
estrutura urbana ampla, de modo a refletir uma nobreza de linhas. As fotografias representam também a perspectiva 
almejada, tanto da Praça Cívica, quanto da Praça do Trabalhador. Constata-se também, o racionalismo presente nos 
discursos de Corrêa Lima e Godoy, identificado na imagem por meio da setorização e do zoneamento bem definidos, onde 
pode-se constatar os agrupamentos de edifícios que se referem à sua respectiva zona.
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*Figura 63 Praça Cívica. Iluminação em Goiânia. Década de 1930. Foto: Eduardo Bilemjian. Fonte: Acervo Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAM

49 Como mencionado no começo deste capítulo, os primeiros fotógrafos da cidade vieram de outros estados, muitos eram de outras nacionalidades 
e vieram para recomeçar a vida. Assim como engenheiros, construtores, topógrafos entre outros profissionais, que apostaram nessa nova cidade que 
nascia.  

A fotografia (Figura 63) impressiona e prontamente revela a qualidade do fotógrafo e da fotografia. O enquadramento feito 
na vertical transmite uma maior sensação de profundidade e o foco concentra-se no primeiro plano, que é o interesse 
da foto. O motivo da imagem é o trabalhador, operando um poste de energia, com uma fiação quase invisível saindo 
deste. A escada aparece como elemento de auxílio, porém com foco nítido, assim como o poste. A bicicleta, pertencente 
ao fotógrafo, acaba compondo a simplicidade da cena. Em primeiro plano, identificamos os elementos mencionados, de 
aspecto rústico e corrente, sustentados pelo chão de terra batida. Já o poste, apesar de seu despojamento, na perspectiva 
em que se encontra, representa a infraestrutura urbana, contrastando com a horizontalidade da edificação que está em 
segundo plano na fotografia. Trava-se, assim, uma tensão entre os dois elementos: o elemento técnico, infraestrutura, e o 
monumento, um vertical e outro horizontal, como se questionasse a real importância dos edifícios representativos na cidade 
moderna, em função dos novos elementos de infraestrutura urbana presentes nessa cidade. Qual dos dois a representa 
melhor? Por outro lado, entra também como elemento de tensão no discurso oficial, o aspecto humano na construção da 
cidade. Quais foram os personagens que escreveram essa história, além daqueles exaltados pelo discurso oficial? Quais são 
os verdadeiros heróis, a quem devemos a modernização do estado? O trabalhador solitário, nesse caso, representa a labuta 
que envolveu os primeiros anos de construção de Goiânia. As várias mãos provenientes de outras partes do Brasil e de fora 
dele. Os técnicos, os construtores e o cidadão comum49 que veio buscar novas oportunidades. A extrema simplicidade dos 
elementos apresentados em primeiro plano, dão uma profunda dimensão à cena fotográfica.

Não fosse o Palácio das Esmeraldas ao fundo, a fotografia cumpriria um papel de representar a mão-de-obra que tanto 
trabalhou na construção da cidade. Porém, a presença do Palácio na fotografia assinala um contraste, existente entre 
o idealizado e o lugar que está sendo construído. Ou seja, entre a representação do Palácio das Esmeraldas ao fundo, 
enquanto representante do poder do Estado, e símbolo da modernidade construído na época da fotografia, versus seu 
entorno imediato, sem asfaltamento, ocupado por elementos da infraestrutura urbanos e pelo horizonte ao fundo da 
imagem, preenchido pelo vazio e destacando ainda mais os elementos opostos, existentes nos dois planos fotográficos.
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Considerações finais 
A perspectiva histórica da concepção de Goiânia toma a ideia de modernidade enquanto meta resoluta. Ao analisar 
o discurso dos personagens apresentados –   Pedro Ludovico Teixeira, o arquiteto e urbanista Attílio Correa Lima, o 
engenheiro Armando de Godoy e os engenheiros Coimbra Bueno, através de documentos, relatórios e planos urbanos, 
entramos em contato com as expectativas de progresso, de vida urbana moderna e de cidade como centro irradiador de 
cultura e de novos padrões sociais, dentre outras, projetadas nestes documentos. Coube à análise fotográfica articular se 
estas expectativas foram representadas, através das narrativas fotográficas.

As fotografias de Goiânia analisadas não reproduzem apenas um momento vivenciado naquela época e espaço. Mas, sim, 
indicam a intenção de representar aspectos que, muitas vezes, permitem uma percepção favorável ao seu ideal. É claro 
que a noção de modernidade e desenvolvimento urbano no contexto estudado é diferente da concepção que se tem hoje. 
No entanto, mesmo existindo as intenções claras na representação fotográfica, entende-se que nem sempre as imagens 
correspondem à idealização do espaço urbano tal qual os parâmetros estabelecidos na época, mas muitas vezes exibem 
o contraste inerente a seu processo de construção – presente na relação do construído versus as tecnologias e recursos 
disponíveis, ou no traçado monumental estabelecido versus a ocupação e implantação da cidade. 

Já nos registros fotográficos em que a cidade apresenta-se mais consolidada, pode-se perceber uma maior materialização 
do fenômeno social tão esperado e que condiz com a ideia da cidade moderna. Acerca deste fenômeno social, o que se 
pode perceber em comum nas imagens analisadas, é que os retratos do espaço construído permeado pela vivência urbana, 
promoviam elaborações de representações para aqueles que o vivenciaram, durante os processos de construção da cidade. 
Ou seja, as medidas adotadas no sentido de promover a vida moderna são representadas causando a sensação de que 
houve uma experiência da mudança de estilo de vida e de novas práticas sociais para a população do estado na época.

Nota-se que desde sua fundação à medida que a cidade vai sendo construída, as fotografias frequentemente buscam 
representar seus marcos urbanos – ou aspectos monumentais, tais como as principais avenidas do traçado, a Praça Cívica, a 
Praça do Bandeirante e a Estação Ferroviária- destacando a evolução do espaço construído.

Neste sentido, é importante ressaltar o imaginário social, cultural e estético existente nas décadas de 1930, 1940, 1950 
e 1960, apesar de a cidade representar uma realidade cotidiana vinculada à transição do século XIX para o século XX. 
Este imaginário é construído pelas fotografias, frequentemente, através da imagem e da cena urbana que envolve estes 
marcos: a Praça Cívica e sua monumentalidade; os edifícios que nela se encontram e formam um conjunto em razão da sua 
tipologia; a monumentalidade e o paisagismo da Av. Goiás; as dimensões da Av. Anhanguera e  demais grandes avenidas; as 
perspectivas que captam o traçado proposto; os parques e as praças que abrigam monumentos. 

Os ideais e conceitos de modernidade e modernização revelam-se constantemente nas fotografias apresentadas neste 
trabalho. A relação existente entre a narrativa fotográfica que representa os conceitos de modernidade e os discursos de 
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modernização aparece nas imagens a partir de duas perspectivas diferentes: a primeira compreende a amplitude dos 
espaços urbanos e sua monumentalidade; já a segunda refere-se à perspectiva a partir da escala no nível da rua, enfocando  
detalhes que representam essa modernidade.

Esta constatação é resultante do contraste apreendido nas fotos, fruto dos elementos morfológicos da cidade e das 
fotografias históricas, que se revelam com diversas influências inerentes à analise fotográfica, tais como o tema da fotografia, 
a razão do ângulo utilizado para registrar o momento, o estilo do fotógrafo e o propósito que se tinha quando a foto foi 
tirada. 

Vimos que as fotografias em perspectiva aérea ou acima do nível da rua buscam mostrar o desenvolvimento de uma cidade 
moderna, aqui representada pela amplitude de seus espaços. Elas exibem de modo geral a monumentalidade do projeto 
urbano proposto para o centro da cidade, cerne de sua fundação. Já as fotografias feitas da perspectiva do pedestre exibem 
essa escala de modo aproximado, focando os detalhes que poderiam representar essa modernidade, a ambiência da vida 
moderna (o lazer, a natureza, a vivência cotidiana) e a fundamental presença do automóvel. Essas imagens revelam uma 
cidade planejada, seus processos e expectativas de ser uma capital promissora. As fotografias mostram exatamente isso: 
uma construção.

É possível concluir que as representações visuais contidas nas fotografias analisadas têm um poder simbólico forte na 
construção da imagem de Goiânia, enquanto cidade moderna. Assim sendo, a existência de duas perspectivas diferentes, 
que relacionam os temas encontrados nas imagens e nos discursos dos idealizadores de Goiânia, revela-se como parte 
essencial de sua trama narrativa e de seu imaginário urbano – e está profundamente relacionada com a identidade urbana 
da cidade. 

Não se esgota aqui o estudo da história da cidade de Goiânia, nem de suas representações em fotografias, muito menos de 
seus elementos urbanos. Entende-se que este estudo contribuiu para a memória da cidade e sua história, possibilitando um 
desdobramento voltado para os trabalhadores da cidade de Goiânia e sua representação frequente nos registros históricos 
imagéticos, fato percebido ao longo do desdobramento do trabalho. 

Confirmou-se, no decorrer da pesquisa, a perspectiva de que a metodologia de análise das fotografias juntamente ao acesso 
aos acontecimentos históricos confere um espírito investigativo. Este fator levou ao entendimento de que existem inúmeras 
facetas que os temas presentes nas fotografias apresentam e são passíveis de investimentos e investigações futuras, visando 
sempre uma proposta multidisciplinar que possibilite o estudo da história da cidade.
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