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RESUMO 

 O presente trabalho apresenta uma análise da produção urbanística de Ewald Janssen, 

imigrante alemão que chegou à Goiânia em 1949. Sua vida na Alemanha nazista e seus 

trabalhos em diversos bairros goianiense, torna-o uma figura singular na história dessa cidade. 

Objetiva-se analisar e problematizar a cidade imaginária de Janssen presente em seus escritos 

a partir de 1950. Esta dissertação busca relacionar intimamente a vivência de Janssen com temas 

basilares à sua produção: a Cidade-Industrial e as Áreas verdes. As fontes centrais referem-se 

a documentos dispostos no Arquivo Janssen, presente no Museu Antropológico da 

Universidade Federal de Goiás (MA-UFG). A fundamentação teórica compõe-se pela 

Historiografia, que possui a cultura como tema central para entender a relação do sujeito com 

a cidade; ademais, autores do Materialismo Cultural são de extrema importância para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Conclui-se, portanto, que Ewald Janssen foi um personagem 

ativo na discussão do progresso econômico para a cidade goianiense, não apenas um indivíduo 

secundário, como é tratado pela historiografia vigente. 

 
Palavras-chave: Ewald Janssen. Goiânia. História Social Cultura. Materialismo Cultural. 

Urbanização.  
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ABSTRACT 

 

This paper presents an analysis of the urban production of Ewald Janssen, a German 

immigrant who arrived in Goiânia in 1949. His life in Nazi Germany and his work in several 

neighborhoods in Goiânia, makes him a singular figure in the history of this city. The objective 

is to analyze and problematize the imaginary city of Janssen present in his writings from 1950 

onwards. This dissertation seeks to intimately relate Janssen's experience with basic themes to 

his production: the Industrial-City and Green Areas. The basic sources refer to documents 

arranged in the Janssen Archive, present in the Anthropological Museum of the Federal 

University of Goiás (MA-UFG). The theoretical foundation is composed by the Historiography 

which has culture as a central theme to understand the subject's relationship with the city; 

moreover, authors of Cultural Materialism are extremely important for the development of this 

research. It is concluded, therefore, that Ewald Janssen was an active character in the discussion 

of economic progress for the city of Goiás, not just a secondary individual, as treated by current 

historiography. 

Keywords: Culture. Ewald Janssen. Goiânia. Social History. Cultural Materialism. 

Urbanization. 
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INTRODUÇÃO 

Às filas permanentes de brasileiros que se encontravam, todos os dias, à porta 

da nossa Missão, somavam-se os alemães, inclusive técnicos de grande 

nomeada, que desejavam, em quaisquer condições, emigrar para o 

(FROTSCHER, 2013, p. 85). 

 

O presente trabalho analisa a trajetória profissional de Ewald Janssen (1913-1991), 

apresentando a sua relação com a cidade de Goiânia a partir de fontes selecionadas no Museu 

Antropológico da Universidade Federal de Goiás (MA-UFG). Trata-se de relatórios, planos 

diretores e documentos pessoais feitos durante as décadas de 1950 à 1970. À vista disso, este 

estudo encontra respaldo teórico nas contribuições do Materialismo Cultural, e seu 

desenvolvimento se manterá sob a ótica da produção do sujeito, isto é, de alguém inserido em 

determinada esfera social e histórica.  

O intuito é buscar reinserir Ewald Janssen à historiografia da construção e urbanização 

de Goiânia, pois, por algum tempo, era usado somente como suporte para o debate de figuras 

mais conhecidas e “importantes” da memória goianiense. O mesmo participou da gestão técnica 

do estado de Goiás por anos, executando, projetando e supervisionando obras na capital e no 

interior. Sendo assim, por diversos motivos, foi visto como figurante do palco principal ocupado 

por nomes que trazem uma carga romanceada. 

Estudos acadêmicos sobre a participação de Janssen no urbanismo goianiense já foram 

produzidos, visto que há outras recentes contribuições no próprio Programa de Pós-Graduação 

em História da Universidade Federal de Goiás (PPGH/UFG), onde trabalhou-se a trajetória do 

engenheiro. A exemplo, na dissertação de Leandro Davi Guimarães (2019), traz uma pesquisa 

mais sobre o inventário presente no MA-UFG do que uma análise mais aprofundada em 

conceitos urbanísticos. Guimarães coloca-o no contexto de “desplanejamento” urbanístico, que 

se estende do final da década de 1940 até o final da década de 1950, em que  Janssen apresentou 

soluções para os problemas que aparecem em toda a capital goiana; há também a tese de Wilton 

de Araújo Medeiros (2010), que versa acerca da evolução do pensamento urbano e sua 

concretização em Goiânia, o autor usa Janssen como suporte para uma análise maior; sobretudo, 

há também a dissertação de Alexandre Ribeiro Gonçalves (2002), que apresentou a relação de 

Janssen com indivíduos do quadro técnico do governo de Goiás na década de 1970.  
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Importante ressaltar que ambas as produções, esta e a de Guimarães (2019), foram 

realizadas após o arquivo de Janssen no MA-UFG ser contemplado em um edital de 2017 do 

governo do estado de Goiás, com a verba de R$250 mil para a higienização e catalogação. 

Particularmente, o primeiro contato com Janssen foi como bolsista no “Projeto Gestão do 

acervo documental de Ewald Janssen: restauração, difusão e circulação patrimonial”, durante 

janeiro a outubro de 2018, paralelamente ao último ano do curso de licenciatura em História. 

Acredita-se que, no futuro, outros trabalhos sejam produzidos sobre o tema, mostrando a 

fragilidade da história oficial de Goiânia que insiste em idealizar os “grandes nomes” da 

arquitetura, engenharia e urbanismo, introduzindo uma questionável sensação de modernidade 

à origem da capital.  

Janssen é uma figura que sempre desperta curiosidade. Alguns o veem como um ex-

nazista que construiu bairros de Goiânia e não se interessam pela obra em si; e outros, 

geralmente pesquisadores, ignoram a sua vida pregressa na Alemanha, enfatizando apenas suas 

obras. Justifica-se, certamente, pelo fator do medo de serem entendidos como coniventes ao 

nazismo, logo, não dão atenção a essa parte tornando-a mais válida às discussões acadêmicas. 

Apesar disso, nota-se que uma pesquisa sobre alguém que viveu no território germânico durante 

esse período não é algo que lhe torna condescendente às brutalidades feitas pelo Estado Alemão. 

Também há uma pressão na academia em conhecer sobre a vida pregressa de Janssen, algo que 

será apresentada nessa pesquisa. 

Relativamente, ao analisar a memória de um ataque alemão aos habitantes de Civitella 

Vai di Chiana, Itália - 1944, Alessandro Portelli (1998) relata que os moradores culparam mais 

os partigianos – a resistência comunista à ocupação nazista – por matarem dois soldados 

alemães do que culparam o exército germânico pelo massacre de 115 civis em retaliação alguns 

dias depois (retaliação questionável, como aponta o autor, haja vista tais chacinas conformarem 

uma estratégia de guerra macabra, para diminuir o número de potenciais soldados recrutados 

pelos Aliados ou pela Resistência). Nos relatos dos moradores há a ideia de que a natureza do 

povo alemão é ruim e que os membros da resistência foram imprudentes ao atacarem primeiro, 

já que sabiam da lei que puniria 10 civis para cada soldado alemão morto. 

Não é somente nesse evento que há a ideia de comparar os alemães da Segunda Guerra 

Mundial aos “animais selvagens”, que apenas reagem ao redor, ou como Portelli (1998) aponta, 
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de os desistorizar, retirando assim, toda a carga moral e a responsabilidade de diversos atos. Há 

certo acordo no ocidente de evitar humanizar e compreender suas vontades e vida particular. E 

quando o fazem isso, entram no mito do “bom alemão”, ou seja, um sujeito moralmente bom, 

mas que agiu de maneira atroz em um contexto de guerra, por sua “docilidade” tê-lo levado a 

nunca desacatar as ordens da nação. Ou que se arrependeu depois e, de modo privado, reaparece 

para pedir perdão. No caso de Civitella isso teria acontecido privadamente, por dois ex-soldados 

que pedem perdão ao padre local, que os redimem de seus pecados, em nome de toda a 

comunidade. Isto representa, para a ciência histórica, de forma geral, uma perda. Muitos caem 

nos discursos do alemão bom ou ruim, e evitam análises de sujeitos individuais que apenas 

estão inserido em um contexto maior ainda. Isto, porém, não é banalizar a violência de uma 

guerra ou contra um povo.  

Há de ficar claro que a análise de vida e obra não é um consentimento aos horrores da 

guerra. Em qualquer trabalho científico herdeiro do método cartesiano, é necessário separar as 

partes para estudá-las e, depois, relacioná-las para uma melhor compreensão. Tal metodologia 

é capaz de trazer diferentes explicações para um assunto, do que se analisasse como um bloco 

sem divisões. Posto isto, nem todo alemão era nazista, e nem todas pessoas que executavam as 

ordens do partido concordavam com a ideologia desses, apenas o faziam pela Alemanha, por 

serem obrigados ou por medo de represálias. 

Buscando apresentar melhor o indivíduo central desta pesquisa, durante a segunda 

guerra mundial, Ewald Janssen integrou-se como piloto na Luftwaffe (Força aérea Alemã) e, ao 

final dos combates, estudou engenharia topográfica em uma escola técnica da Alemanha. Em 

1948, por mediação de um conterrâneo, foi chamado pelo próprio governador de Goiás para 

trabalhar como agromensurador nos quadros técnicos do estado. Um ano depois, no final do 

ano de 1949, atravessou o oceano Atlântico com a sua família – esposa e filha. 

Compreende-se que Janssen, por ter estudado e trabalhado na Alemanha, veio 

legalmente para o Brasil quatro anos após o fim da guerra e ajudou na construção de uma cidade 

ainda em desenvolvimento. Dessa forma, tudo o que ele pôde ter feito como piloto da Luftwaffe 

ficou para trás, tornando-se um novo homem, um que não buscou perdão, mas foi perdoado por 

outros.  
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O ato de apenas comparar Janssen aos outros soldados alemães do período nazista é um 

exercício com fim em si mesmo, pois a análise de sua obra por ela própria seria fácil, seria 

somente comparar seus traços às escolas de urbanismo ocidental. Proporcionar humanidade e 

subjetividade à Janssen é extremamente necessário para a existência desta dissertação. 

Entretanto, sua obra está ligada ao urbanismo germânico anterior à guerra, não há evidencias, 

e nem haveria razão de haver, de que o período nazista modificou seu entendimento sobre 

urbanismo.  

Compreende-se que Janssen não era o bom alemão. Essa expressão que Portelli (1998) 

cita refere-se àquele que se desvia da ordem direta do superior para salvar a vida de alguém 

num ato repentino de empatia. Percebe-se que, se Janssen fosse essa figura mística, com certeza 

não haveria tantas medalhas de bravura de guerra dadas a ele. Não há relatos encontrados de 

atos que não fossem respeitáveis às instituições de guerra e à vontade de uma nação controlada 

pelo partido nazista.  

A ideia deste trabalho não é biográfica, pois faltam informações de uma boa parte da 

vida de Janssen. As fontes de sua trajetória aqui encontradas são necessárias para responder às 

problemáticas encontradas em sua obra. Ainda há muito o que se pesquisar de Janssen.  

Com a tradução do seu diploma de engenheiro topógrafo autenticado em cartório 

brasileiro, logo conseguiu emprego em serviços particulares e no governo de Goiás. 

Responsável por loteamentos de diversos bairros, começou a enviar relatórios e planos diretores 

com considerações gerais da capital para mudar a economia e vida de toda população 

goianiense. 

IMAGEM I – Setores em Goiânia loteados ou reurbanizados por Ewald Janssen 
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Em seus primeiros anos (início da década de 1950) trabalhando como engenheiro 

topógrafo (ou agrimensor) para o Estado e pessoas privadas, Janssen fez a demarcação de 

diversos loteamentos. E, assim, foi responsável pela criação e/ou reurbanização de setores da 

cidade de Goiânia, dentre eles: Jardim Guanabara, Setor Aeroporto, Vila Boa, Jardim Pompeia, 

Jardim Helvécia (que se encontra em Aparecida de Goiânia), Jardim Europa (este é um 

empreendimento próprio). Como cita Guimarães (2019), existiam bairros em que apenas parte 

deles ainda não estavam demarcadas, sendo elas então “legalizadas”. Desses bairros 

pertencentes ao estado eram: Sul, Oeste, Pedro Ludovico, Marista, Leste Universitário, Vila 

Nova, dentre outros e de particulares: Bueno, Parque Amazônia, Novo Mundo, Vila Morais, 

Água Branca, Vila União, Jardim Petrópolis, Bairro Feliz, Jardim Planalto, Parque Oeste 

Industrial, Jardim Guanabara, Jardim Helvécia e Jardim Pompéia [IMAGEM I]. 

Portanto, falar de Janssen é falar de Goiânia e de seus moradores e, ao mesmo tempo, é 

possível estudá-lo como um morador que influencia materialmente o espaço da cidade e que 

tem a carga das relações sociais ali existentes.  

A experiência de Janssen, principalmente sua vivência em Goiânia, o influenciou na 

produção de obras sobre e para a capital. Mas depois de citar todos esses bairros, mostrar o peso 

de suas ações sobre o povo goianiense e o que este produziu culturalmente, surge uma 

interessante pergunta: por que não há tantas pesquisas sobre um personagem como de Ewald 
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Janssen? Por que ele não é visto como uma das figuras importantes para a construção da cidade? 

Um “quebra-cabeças” não tão simples de se resolver. 

As respostas para estas questões podem ser encontradas na análise dos documentos do 

autor presentes no MA-UFG. O Arquivo de Janssen no Museu Antropológico abriga mais de 

mil e novecentos documentos, sendo cartográficos, imagéticos e escritos. Assim, a delimitação 

para a pesquisa é algo necessário para que haja uma lógica dentre a documentação. Deste modo, 

os documentos aqui estudados são relatórios, ensaios e planos diretores que, em sua base, 

trazem mudanças significativas para toda a cidade de Goiânia em termos de urbanização. Outra 

delimitação necessária são as perguntas, pois “É necessária as perguntas adequadas ao 

documento [...]. Nessa prática, progressivamente o ponto de partida da investigação passa do 

documento para o problema” (VIEIRA; PEIXOTO; KHOURY, 1995, p.15). 

Questionar e problematizar o documento o faz “ganhar vida”, além de responder 

questões voluntariamente veladas ou que foram perdidas com o tempo. Tais questões passam 

pelo filtro do método escolhido pelo historiador. Não se fechar em um só método pode levar a 

uma pesquisa quase robótica, tendo somente números e tabelas para análise. Por outro lado, a 

fixação no qualitativo pode mudar o foco acadêmico de uma obra, circundando fontes e 

historiografias, conseguintemente, o trabalho se torna apenas uma validação da vivência do 

pesquisador (VIEIRA; PEIXOTO; KHOURY, 1995). Outros problemas advindos pode ser 

centrar a pesquisa apenas no tema cultural ou unicamente teorizar sem fontes históricas. 

 

Ao historiador cabe dar, ao objeto eleito para estudo, uma explicação global dos fatos 

humanos [...] centrando o eixo dessa explicação nos mecanismos que asseguram a 

exploração e a dominação de uns homens sobre outros. [...] o que se propõe, conforme 

nos lembra Déa Fenelon, não é um estudo paralelo do social, do cultural, do 

econômico, do político, mas sim um estudo que leve em conta todas essas dimensões, 

sem compartimentação nem subordinação ao econômico. É desse modo que 

entendemos história social. Neste sentido, interessam ao investigador as lutas reais; 

não só aquelas que se expressam sob formas organizadas (sindicatos, partidos, 

associações várias) com também as ‘formas surdas’ de resistência, estratégias ocultas 

de subordinação controle (VIEIRA; PEIXOTO; KHOURY, 1995, p. 188). 

 

O que se adota nessa pesquisa é “uma concepção de história que leva em conta toda a 

experiência humana” (VIEIRA; PEIXOTO; KHOURY, 1995, p. 15) a partir das fontes. É um 
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equilíbrio de análise quantitativa e qualitativa. Ou seja, busca-se entender a cidade que emerge 

dos projetos de Ewald Janssen e de sua experiência social. 

 

Pensar a história dessa forma faz com que os historiadores se voltem também para o 

estudo do cotidiano e incorporem novas linguagens ao campo de seus interesses. [...] 

O estudo do cotidiano tem sido tão ou mais elucidativo das relações sociais de um 

sistema do que a análise dos grandes projetos econômicos, políticos e sociais 

propostos para uma nação, um movimento, uma classe etc. “Incorporar à história 

tensões sociais de cada dia implica a reconstrução da organização de sobrevivência de 

grupos marginalizados do poder, às vezes, do próprio processo produtivo (VIEIRA; 

PEIXOTO; KHOURY, 1995, p. 19). 

 

O porquê de estudar Janssen está aqui: ele não representa os autores carimbados da 

historiografia da urbanização goianiense, apesar do convívio e trabalho próximo, a sua origem 

imigrante – em função da não-revalidação de seu diploma de engenharia – foi uma barreira. E 

como dito, esta pesquisa não é do ponto de vista do trabalhador, mas de alguém que trabalha 

para o capital, no caso o mercado imobiliário de Goiânia. 

  

O termo “cultura” possui, de fato, a prodigiosa capacidade de reunir em si ideias 

distintas, por vezes opostas, como se fosse uma forma — consagrada pelo uso comum 

— de apreender relações sociais complexas e contraditórias. Essa chave de 

entendimento, desenvolvida por Eagleton e outros autores da tradição dos estudos 

culturais, foi pioneiramente elaborada por Raymond Williams (AZEVEDO, 2017, p. 

207). 

 

É necessário reafirmar a base cultural do método aqui utilizado para não cair no vício 

economista que tanto se delega aos métodos materialistas. Williams parte das definições mais 

antropológicas para a cultura, semelhantes a uma das definições de História como “produção 

dos homens”. De fato, é o correto, pois o autor cita em seu livro Marxismo e Literatura (1978) 

que retirar o indivíduo dos processos sociais é aliená-lo dos atos históricos; algo que correntes 

liberais fazem quando criam as supostas leis econômicas para o mercado, como a especulação 

imobiliária que Janssen tanto via como empecilho para uma ordenação da urbanização de 

Goiânia.  

Voltando à crítica, as descrições de cultura podem ser: 
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[...] “ideal”. Nessa definição, a cultura é um estado ou processo de perfeição humana, 

definidos nos termos de certos valores absolutos ou universais. [...] “documentação”. 

A cultura é o corpo dos trabalhos intelectuais e imaginativos em que o pensamento e 

a experiência humana ficaram vária e detalhadamente registrados. A análise da 

cultura, nessa perspectiva, cabe à atividade crítica, que descreve e valoriza a 

concepção e a experiência, bem como os detalhes de linguagem, forma e convenções 

em que estas se fazem ativas. [...] “modo de vida”. Nessa definição, de natureza social 

ou sociológica, a cultura refere-se a estilos de vida particulares, articulados por meio 

de significados e valores comuns, oriundos de instituições e expressos no 

comportamento ordinário. A análise da cultura torna-se, aqui, a clarificação desses 

significados e valores, sejam eles implícitos ou explícitos (AZEVEDO, 2017, p. 211). 

 

A princípio, cultura não pode ser confundida com uma moral universal, a análise 

metodológica deste conceito é vista como valores atemporais que podem ser detalhados na 

sociedade estudada a partir da vida e do trabalho; a segunda definição é a junção da produção 

humana em geral que engloba sua experiência e sua imaginação. Um dos métodos analíticos 

que podem ser usados nesse sentido é o de “modalidade histórica de crítica, que examina 

trabalhos particulares, procurando relacioná-los às sociedades e tradições particulares em que 

apareceram” (AZEVEDO, 2017, p. 211). Deste modo, localizar uma obra dentro da conjuntura 

e compreender os porquês de ela ter sido produzida naquele momento e não em outro e por tal 

agente e não outro é o que deve ser estudado. E, finalmente tem-se uma definição de cultura 

definida a partir de instituições. O que diferencia é que a crítica do uso desta conceituação é 

uma mescla em alocar temporalmente as documentações do indivíduo na sociedade, 

comparando com os “ideais” da primeira definição de cultura de Williams. Ao dar essas três 

definições, o autor não as separa, mas diz que há igual importância e que todas as definições 

são necessárias em um estudo cultural (AZEVEDO, 2017, p. 212). 

Um conceito importante para compreender essas ações do indivíduo é a de 

“determinação”. A ideia do conceito se desenvolve, evidentemente, da crítica ao liberalismo 

que impõe uma reação constante do indivíduo às ações da conjuntura: “Nesse caso, a sociedade 

é o processo geral objetificado (inconsciente e não-desejado), e as únicas forças alternativas são 

as ‘vontades individuais’. Mas isso é uma versão burguesa da sociedade” (WILLIAMS, 1979, 

p. 90).  

O autor defende que há o ato do indivíduo de ação, mas há um campo bastante definido 

para que esse ato seja feito. Posto isto: 
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A questão-chave é a proporção em que as condições “objetivas” são consideradas 

como externas. Já que, por definição no marxismo, as condições objetivas são, e só 

podem ser, resultado de ações humanas no mundo material, a distinção real só se pode 

fazer entre objetividade histórica – as condições em que, num momento particular do 

tempo, os homens nascem, portanto condições “acessíveis” nas quais ingressam – e a 

objetividade abstrata, na qual o processo “determinante” é “independente de sua 

vontade”, não no sentido histórico que herdaram, mas no sentido absoluto de que não 

a podem controlar: só podem procurar compreendê-la e orientar suas ações de acordo 

com essa compreensão (WILLIAMS, 1979, p. 89).   

 

O autor afirma que as ações ocorrem entre a objetividade histórica (momentos 

conhecidos do tempo) e a objetividade abstrata (momentos do tempo que independem do 

indivíduo), e que o indivíduo deve usá-los como guia para suas ações. Esses limites de 

determinação em que são apresentados — que na verdade fazem parte da tradição marxista — 

são limites Históricos. É importante frisar isto, pois, como vem do método materialista, é uma 

explicação científica e racional, e as condutas internas não são impostas por um poder divino 

externo ou algo do gênero como se faz pensar a conceituação. (WILLIAMS, 1978). 

Como afirma Williams (1978, p. 91): “[...] a determinação não é nunca apenas a fixação 

de limites, mas também a existência de pressões”. Como dito, é a reação por parte de um 

indivíduo a um dado problema. Esta noção é individual, não é uma reação objetiva. Raymond 

Williams diz que essa versão de determinismo vem de uma junção com o pensamento 

freudiano, pois “‘sociedade’, ou ‘o evento histórico’, não pode nunca ser categoricamente 

abstraído dos ‘indivíduos’ e das ‘vontades individuais’. Essa separação leva diretamente a uma 

sociedade alienada, objetivista, funcionando ‘inconscientemente’” (WILLIAMS, 1978, p. 91).   

As pressões são atos históricos da sociedade e cabe ao indivíduo saber como reagir e dar 

uma resposta a elas. Não é causa e efeito, algo determinado e fixo. O pensamento marxista 

explica que há um certo campo para que esse indivíduo faça suas movimentações, entretanto 

esse campo tem limites, limites esses que também históricos. A toda hora, nessa compreensão 

do conceito de determinismo, há pressões e limites moldando algumas ações do indivíduo 

dentro da sociedade. 

À visto disso, Janssen agiu sob pressão e limites para a produção de seus relatórios 

urbanos? Dentro do conceito acima, sim. A explicação de Williams parte dos modos de 

produção. No entanto, seu legado para o método dos estudos culturais dá espaço para essa 

explicação, ademais, as principais críticas de Janssen são endereçadas à especulação 
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imobiliária, mas ele próprio esteve à frente dos loteamentos da capital. O engenheiro alemão 

achou necessário criar um plano urbanístico para Goiânia morando apenas três anos na capital, 

pois era topógrafo e a todo momento via os problemas urbanísticos da cidade, isto é, as pressões, 

e com seus relatórios indicou soluções ao seu alcance. Porém seu alcance estava delimitado 

pela influência dos poderes particulares no Estado. 

Há uma outra ideia que paira sobre Janssen, e que se apresenta, explicitamente, na 

segunda parte dos documentos analisados na década de 1970 (os primeiros documentos são da 

década de 1950), é a do conservadorismo, aqui interpretado pelo sociólogo Karl Mannheim 

(1893-1947). Basicamente, Janssen defendia, não a volta, mas a necessidade de um desenho 

unificado e completo da cidade tal qual o de Attílio C. Lima, pois a urbe se via ameaçada pelas 

rápidas mudanças, e consequentes instabilidades socioeconômicas que o modo de produção 

capitalista trazia. Compreendendo Mannheim, o pensamento de um grupo é defendido por um 

indivíduo, logo, é possível afirmar que Janssen testemunhou insatisfações de seus pares 

técnicos com os desvios de caminho do Plano Diretor original de Goiânia (SANTOS, 2013).  

 

[...] o pensamento conservador [...] só pode se tornar conservadorismo em uma 

sociedade na qual a mudança ocorre por meio do conflito de classe – ou seja, em uma 

sociedade de classes. [...], portanto, ele surge quando a diferenciação social ganha 

caráter político, passando a ser necessário “racionalizar” as tradições, valores e 

costumes de forma a defendê-los das novas idéias e práticas (SANTOS, 2013, p.5). 

 

A sociedade que Mannheim usa para exemplificar e examinar o pensamento 

conservador é justamente a alemã, a mesma do urbanista, porém o período estudado é o início 

do século XIX. Os interesses privados na especulação imobiliária na capital goiana evidenciam 

uma sociedade totalmente capitalista e com plenos embates de classes, pois Janssen acusa essa 

sociedade por não favorecer loteamentos feitos pelo estado em locais considerados rentáveis e 

fazer de tudo para que o poder público alojasse as moradas populares longe das residências das 

elites, além, é claro, dos despejos que tanto ocorreram nos primeiros anos de Goiânia (MOTA, 

2004). O conceito de Mannheim é concomitante ao de Janssen, pois uma das definições que 

dão ao urbanismo é o “crescimento ordenado da cidade”, isto é, uma racionalização do espaço.  

O pensamento “racionalista iluminista” que emprega princípios lógicos, soberania 

popular e direitos universais dos homens nos Estados da Europa Central (SANTOS, 2013, p.5-
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6) é visto como inovação para o pensamento conservador e romântico do século XIX. O autor 

vê isso como uma resposta às inovações de entendimento vindas da renascença.  

 

[...] O romantismo tentou resgatar forças irracionais reprimidas, expondo suas causas: 

“comunidade” contra “sociedade”, família contra contrato, conhecimento intuitivo 

contra razão, experiência espiritual contra experiência material. [...] Foi a partir desse 

pano de fundo que surgiu o conservadorismo alemão, o qual alegou estar firmemente 

enraizado no mundo real e via o presente como uma culminação e continuação do 

passado. Sendo assim, qualquer mudança teria de ser gradual; ao invés de se devotar 

essencialmente ao que é contemporâneo, como faz o pensamento burguês, os 

conservadores se concentravam no passado que ainda “vive” no presente; em 

contraposição ao apelo “progressista” pelo abstrato e ideal, o conservadorismo apega-

se ao que é imediato, real, concreto (SANTOS, 2013, p.6). 

 

Mannheim salienta que autores como Thomas Mann e Hegel propagam as ideias do 

pensamento conservador pela sociedade alemã através da filosofia e da literatura (SANTOS, 

2013). Dito isso, é possível que Ewald Janssen tenha compreendido o papel das companhias 

privadas em Goiânia, no entanto, pelo simples fato dessa estrutura de pensamento que já estava 

interiorizada, pela sua origem e pelo seu estudo alemão, é um dever do Estado — aqui numa 

figura de “dono da terra” — ser responsável pela sua organização, ordenação urbanística e 

racional. 

Tendo a cidade como principal assunto abordado nas fontes de Janssen nesta pesquisa, 

o urbanismo é necessário para compreender quais são as autoras e autores que norteiam as 

visões deste assunto — suas teorias e métodos. São visões menos economicistas e mais 

culturais, não que a expressão econômica seja totalmente abstraída de uma cultura. Contudo, 

deixando de lado os estudos teóricos mais recentes, a Cidade sempre foi analisada de forma 

material, muitas vezes apagando de dentro de si as relações sociais. 

O “fazer” urbanismo — a criação planejada de uma cidade — não é um processo 

estritamente técnico e objetivo, ao contrário, o sujeito que a constrói primordialmente atribui 

suas concepções prévias de como deve ser o espaço; imagina como e quando as pessoas 

locomoveriam nesse espaço planejado; pensa em qual período do dia e da semana esse espaço 

seria mais usado ou apreciado; quais materiais usar nas construções; qual estilo arquitetônico 

será aplicado; as formas de construção; nas verbas disponíveis para as obras a serem realizadas; 
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no uso social do local e no legado histórico. É uma atividade que requer bastante abstração já 

visando o resultado na realidade futura. (BRESCIANI, 2002). 

Na visão de Bresciani, o campo da história do urbanismo é interdisciplinar por influência 

da historiadora Françoise Choay (1925). Essa notoriedade pode ser verificada nas pesquisas 

acadêmicas acerca do tema, pois qualquer uma terá nas referências o livro de Choay: 

Urbanismo, utopias e realidades, uma antologia (1992), no qual compila teses de diversas áreas 

dos saberes acadêmicos, resumindo e analisando como a cidade é vista por diferentes autores. 

Porém há perigos em se ter tantas vertentes para um só objeto, como ressalta: 

 

[...] ao se tomar o urbanismo como objeto de estudo em sua configuração acabada, 

pode-se incorrer no anacronismo de tentar localizar o significado de uma ausência; ou 

de se ir em busca de uma origem determinante, ou pior ainda, de se resvalar para a 

“positivação” ou “naturalização” da questão urbana, “acompanhando sua evolução” 

através do tempo (BRESCIANI, 2002, p. 11). 

 

As primeiras análises urbanísticas, segundo Bresciani (2002), quase sempre eram 

utópicas e refletiam bem o pensamento moderno do período e do ideário do progresso humano. 

As cidades pensadas eram autossuficientes, com ângulos retos, “que todas as ruas conduzissem 

às portas, e que essas ruas, na medida do possível, fossem perpendiculares umas às outras” 

(BRESCIANI, 2002, p. 20). Na França do século XVIII, engenheiros de escolas voltadas para 

a arquitetura estritamente militar, como a de construção de estradas, de fortificações e pontes, 

juntaram-se com estudantes da escola politécnica, e esses saberes foram se aglutinando e, 

construções com finalidades beligerantes, foram adaptadas às necessidades das cidades para a 

composição do urbanismo moderno. 

 A autora chama atenção diversas vezes para um fator interessante, percebe-se que nesses 

primeiros estudos a cidade é vista e moldada como um ente único e isolado, não é dito o porquê, 

porém pode-se pensar isto como influência da ciência moderna que transforma o objeto de 

estudo em algo com limites bastante visíveis. Janssen possivelmente, por Goiânia não possuir 

localidades tão próximas, não debateu sobre o assunto em seus trabalhos de 1952 (trata das 

linhas de ferro ao norte que liga a outros municípios, porém são distâncias longas). Essa ideia 

parece ser a mais correta, visto que em anos seguintes avisou sobre a importância dos outros 

municípios que “chegam” perto da capital a partir do crescimento da mesma. 
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 A teorização da Cidade Industrial aparece no século XIX, levando em consideração as 

questões sociais aparece no século XIX, e a ideia de tornar parte da urbe agradável, pensando 

na dinamização da população em geral e também do trabalhador. Isto é o que que Ewald Janssen 

explicita em seus trabalhos a partir da década de 1950.  

Devido a conjuntura de Goiânia ser uma cidade recente, que Janssen buscava medidas 

que certamente afetaram-na urbanisticamente, retomando a ideia de planejamento racional, pois 

Goiânia foi criada em cima de um plano que não se consolidou e mantém-se ao longo da 

implementação de loteamentos privados, mas também economicamente, pois com a 

implantação da indústria, sua ideia era transformar a capital goiana em um centro fabril. 

 Em debates de Bresciani acerca do início da urbanização, há algo que pode ser definido 

como ideia central por parte de vários pensadores da cidade que se seguem a partir do século 

XIX: a “Ideia Sanitária”, que “visam a sanear o corpo, mas também a atuar sobre a moralidade 

do trabalhador (ou do homem pobre)” (BRESCIANI, 2002, p. 23). Essa sanitização da cultura 

do trabalhador está atrelada à efetivação da dominância das classes altas, visando homogeneizar 

os modos das classes baixas.  

 

[...] ameaça à sua própria saúde e à dos outros habitantes da cidade: seus corpos sujos 

e fracos seriam vítimas fáceis das doenças; o lugar onde se abrigavam para descansar 

constituiria o meio ambiente mais propício à produção de miasmas e ao aparecimento 

de doenças epidêmicas (BRESCIANI, 2002, p. 27) 

 

A superação dessa ideia sobre o urbanismo ser uma ciência exclusivamente objetiva, 

que ignora as questões culturais dos projetos das cidades, permitiu que os planejadores públicos 

compreendessem, de forma geral e generalizante, os processos que cada cidade vive. Isto foi 

essencial para que os estudos urbanísticos se desenvolvessem e espalhassem pelas 

universidades de engenharia. Neste sentido, a “historicidade dissolve-se ou apaga-se em 

benefício de uma concepção do urbano como meio, em que se entrecruzam os órgãos da 

maquinaria urbana e os componentes físicos do terreno” (BRESCIANI, 2002, p. 25). 

 No mesmo palco dessas questões culturais, a cidade não deixa de ser cenário para a luta 

de classes. Os pensadores do urbanismo, a exemplo, enxergam a cidade como um meio para a 

emancipação, visto que ela “[...] seria o espaço de legitimidade, espaço jurídico novo, fonte de 
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ruptura e emancipação das malhas da servidão e da escravidão” (BRESCIANI, 2002, p. 29). 

Entende-se a cidade como algo novo, que simboliza a liberdade, na qual é contra o modelo de 

trabalho servil, local de oposição aos governos absolutos europeus, local que visa reumanizar 

sociedades marcadas por desumanizações recorrentes. 

 Neste modelo de espaço, a sociabilidade urbana necessita de uma nova forma que, 

mesmo de massa, reconhece as liberdades individuais, dessa forma, seria um local de plena 

experimentação política, de ação efetiva e participativa. Salvo exceções, tais dizeres, no 

ocidente, são restritos às camadas mínimas da malha social, a grande maioria não goza dos seus 

plenos direitos. 

 Conseguintemente, em um outro artigo Bresciani (2004) argumenta que o discurso “A 

cidade que tão bem conhecíamos mudou” (p. 9) — existente há mais de 200 anos na literatura 

ocidental — contribui para a dissociação da materialidade ao se falar da urbe. A nova imagem 

de cidade foge do controle e é denunciada junto à industrialização dos séculos XVIII e XIX na 

Europa, visto que esse espaço irreal, descontrolado e cheio de máquinas, é visto como algo que 

superaria a individualidade e a força humana. Segundo a autora, tal pensamento é o que justifica 

os entendimentos existencialistas de “Kierkegaard, Heidegger e Sartre, o materialismo marxista 

e as críticas duras de Horkheimer, Adorno e Marcuse” (BRESCIANI, 2004, p. 10). 

Simultânea à perda de essência da individualidade constitui-se a ideia de subjugação da 

natureza, pois os próprios homens foram capazes de criar máquinas “com seus mecanismos 

irresistíveis e incansáveis” (BRESCIANI, 2004, p.37). Seguindo a linha de compreensão da 

autora, esse poder transformador é interiorizado também para a potencialização de possíveis 

mudanças sociais. 

 Déa Fenelon (2000) na introdução Cidades: pesquisa em história escreve e dá sentido 

ao trabalho, focalizando o estudo acerca da cultura urbana, mediada pelas “relações sociais 

desenvolvidas na cidade que, em última análise, acabam por definir e delinear a paisagem 

urbana, a imagem da cidade” (FENELON, 2000, p.6).  Apesar deste não ser um estudo sobre 

cultura urbana, ela será considerada e analisada no interior da obra de Janssen. 

É fundamental ainda considerar Janssen como um morador, sobretudo, como alguém 

que, além da própria experiência urbana, possui os meios de processar as relações dos demais 

habitantes em linhas e formas, não cabe julgar o porquê de ele ser a favor de uma melhor 
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qualidade de vida para a população, pois ele simpatizava com a ideia: trabalhador feliz = 

trabalhador competente. Cabe investigar se tais modos mencionados por Fenelon (viver, morar, 

lutar, trabalhar e divertir) se encontram no trabalho de Janssen, se foram considerados no 

processo de elaboração de sugestão ao plano diretor da cidade ou se o documento é puramente 

técnico. Caso estejam presentes, então há o reconhecimento dos direitos civis e políticos desses 

trabalhadores, deixando de ser vistos como mais uma mão de obra barata. 

Ao ler a historiografia especializada da história de Goiânia, é possível ressaltar a falta 

de estudos preocupados com questões culturais na análise de algo cultural quanto a cidade - 

uma breve crítica assertiva, boa parte dos historiadores goianos entendem cultura apenas como 

algo em cima da mesa e na ponta da enxada. O acervo de produções goianas em que a cultura 

é tema central, compreende em muito as relações trabalhistas do campo e no interior do estado, 

à cidade resta apenas o viés puramente econômico e, quando trabalham os sujeitos urbanos eles 

são objetivados. Predominam, portanto, estudos realizados desde a perspectiva da história 

urbana (tratando a cidade como um próprio sujeito histórico) ou da história política (em função 

da transferência da capital goiana dentro do governo Vargas). 

 De acordo com Sandra Jatahy Pesavento (2007) em “Cidades visíveis, cidades 

sensíveis, cidades imaginárias”, as cidades são representadas em obras autorais, visto que uma 

obra não foge do momento histórico do qual foi produzida. A autora assume uma postura crítica 

sobre como são feitas as pesquisas envolvendo a história das cidades e do urbanismo em geral. 

Condena a história que se atém à evolução da cidade apenas com dados quantitativos e que não 

se preza a tecer uma análise teórica cultural. Esse método repete vícios de uma história oficial 

personalista que nos dá endereço e hora da fundação da cidade, marcos importantes e sujeitos 

canônicos. Longe de uma falta de crítica aos marxistas, a autora diz que estudos nas décadas de 

1960 a 1980 trazem a cidade apenas como pano de fundo para o cultivo do proletariado: 

 

A cidade é objeto da produção de imagens e discursos que se colocam no lugar da 

materialidade e do social e os representam. Assim, a cidade é um fenômeno que se 

revela pela percepção de emoções e sentimentos dados pelo viver urbano e também 

pela expressão de utopias, de esperanças, de desejos e medos, individuais e coletivos, 

que esse habitar em proximidade propicia. É, sobretudo, essa dimensão da 

sensibilidade que cabe recuperar para os efeitos da emergência de uma história 

cultural urbana: trata-se de buscar essa cidade que é fruto do pensamento, como uma 

cidade sensível e uma cidade pensada, urbes que são capazes de se apresentarem mais 
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‘reais’ à percepção de seus habitantes e passantes do que o tal referente urbano na sua 

materialidade e em seu tecido social concreto (PESAVENTO, 2007, p.14). 

 

Percebe-se, pois, que a cidade para Pesavento é esse vórtice dialético de diferentes 

modelos cotidianos, neste sentido, é um constante conflito entre diferentes representações que 

se materializam em narrativas oficiais.  

A autora afirma que as concepções individuais e totalizantes de uma cidade são criadas 

a partir de relatos que outras pessoas fazem da mesma. Neste sentido, as representações 

existentes das cidades, de forma geral, advêm de uma interpretação imaginária e sintetizada. É 

capaz de discorrer sobre a sensibilidade inerente que o ser humano tem ao interpretar a cidade. 

Inerente, pois configura uma sensibilidade como os outros sentidos que se juntam para formar 

algo definido e com suas próprias características. Sendo a cidade local de sensibilidade, ela é 

também local de criação de conceitos, melhor dizendo, é um local que define o que é e o que 

não é.  

Ao definir seu passado, a povoação acaba definindo seu futuro. Nessa escrita 

encontram-se formas, pontos, vírgulas e orações complexas, e é “necessário” omitir palavras, 

acentos, sílabas, sinais. É preciso sintetizar tudo a algo que torna a compreensão da história de 

uma cidade simples, linear e progressiva: 

 

[...] projetada por urbanistas com vista a serem construída também guardam com as 

cidades concretas laços de aproximação complexos. Aqui e ali, a ousadia da 

imaginação se combinando ao cálculo e à cientificidade dos procedimentos da 

execução da imagem; lá e acolá, as exigências do realismo documental a serem 

desafiadas pela força criativa da estética e da sensibilidade (PESAVENTO, 2007, 

p21). 

   

Com base nos estudos dessa mesma autora, entender um plano diretor feito na década 

de 1950 para Goiânia, confeccionado por um imigrante alemão, torna-se uma tarefa menos 

árdua, pois é justamente esse emaranhado sensível que se faz necessário a compreensão do 

contexto sociocultural da época. Importante saber de onde Janssen fala ao desenhar as linhas; 

qual o tipo de cidade sensível que ele vivenciou para a construção de uma urbe imaginária, 

funcional e aspirada à perfeição?; as soluções que Janssen apontou eram realmente necessárias 
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para a vida cotidiana?; ele levou em conta esses múltiplos modos de viver na cidade?; e enfim, 

não menos importante, para quem Janssen desenhou Goiânia? 

Assim sendo, Janssen foi só mais um técnico atuante dentre os diversos outros 

funcionários públicos do Estado. Este é o ponto de amarração de todos os capítulos: a inexorável 

relação da vida e obra do autor, e como uma afeta a outra e vice-versa. Seus escritos, mapas e 

plantas urbanas, produzem narrativas e imagens sobre a cidade de Goiânia, que se conectam 

com as relações sociais vividas pelo imigrante alemão e à forma como lidava. 

Como dito, a historiografia goianiense se utilizam de Janssen para enriquecer o debate 

acerca da construção e mudanças urbanas da cidade. Algo dedicado ao estudo do impacto de 

sua obra na capital ainda não havia sido escrito. Desta forma, esta pesquisa se limita a analisar 

dois aspectos principais, e fundamentais, da cidade de Janssen: a Cidade industrial e as Áreas 

verdes. Por mais que serão apresentados alguns elementos da vida e obra do autor, estes são 

para gerar os debates e problemáticas necessários para o decorrer da pesquisa.  

A Cidade Industrial e as Áreas verdes são características centrais para a cidade e o 

trabalhador. O primeiro elemento é referente às zonas adereçadas à melhor localização para as 

indústrias, que também se encontraria habitações para os trabalhadores fabris, Janssen se 

atentava em manter os trabalhadores perto das fábricas para que seu deslocamento não 

atrapalhasse o trânsito na região central da cidade. “Área verde” é uma generalização do autor 

referente a parques, bosques, praças e faixas verdes. Em especial, os bosques e faixas verdes 

estão ligados diretamente à manutenção do trabalho industrial, pois esses locais são, como 

Janssen especifica, para o descanso do trabalho e revitalização das energias. 

Como visto, estes elementos estão ligados ao trabalho, ainda mais, estão ligados à escola 

de urbanismo que Janssen estudou. Com a pesquisa sobre sua vida pessoal é possível dizer 

aonde ele estudou sobre as características arquitetônicas e de engenharia para a construção da 

urbe. Assim, há como afirmar se Ewald Janssen traz consigo elementos do urbanismo Alemão 

ou, em solo goianiense, faz uma amalgama deste com o urbanismo presente no Brasil. 

A metodologia desta pesquisa se baseou na análise documental das obras de Janssen 

presentes no MA-UFG. Este texto encontra-se dividido em três seções, há também os objetivos 

específicos, estes são separados de acordo com cada capítulo. No primeiro capítulo há uma 

breve pesquisa sobre a vida de Janssen antes e durante sua chegada à Goiânia e a apresentação 
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dos principais documentos. Já o segundo e terceiro capítulo são apresentadas análises baseadas 

em temas centrais da obra de Janssen, no caso a própria indústria e o uso dos espaços naturais. 

No primeiro capítulo há uma rápida biografia de Janssen com o escasso material que há 

sobre ele. Estas fontes não estão arquivadas no Museu da UFG, por isso há poucas referências 

sobre sua vida particular em pesquisas acadêmicas antes de sua chegada à Goiânia. Essas 

informações foram conseguidas graças ao contato que a equipe do Museu Antropológico fez a 

amigos e filhos de Janssen para a formulação de uma exposição e escrita de e-book dos 

resultados do processo de restauração do acervo. Junto a isso, ainda no primeiro capítulo, há 

uma discussão sobre a questão dos imigrantes, especialmente dos alemães no Brasil durante a 

primeira metade do século XX. Este cenário é o que Janssen encontrou no Brasil e é onde se 

desamarrará todas suas relações sociais e trabalhistas. Entender o trato dos brasileiros com os 

indivíduos vindo de fora dá luz para explicar a resposta do “apagamento” de Ewald Janssen da 

História goiana e até de seu nome (a grafia “correta” de seu sobrenome é “Janßen”), destoante 

do trânsito que teve junto a setores da elite local. 

No segundo capítulo é defendida a ideia de que a Cidade-Industrial ocupa um local 

importante e especial nas obras de Janssen. Essa análise é feita a partir das fontes presentes no 

museu. O recorte dessas fontes (da década de 1950 e 1970) são relatórios e ensaios, às vezes 

estudos particulares, às vezes endereçados ao Estado sobre problemas e soluções urbanas que 

a cidade de Goiânia enfrentava. Esse intervalo entre as fontes, à primeira vista parece estranho, 

pois são vinte anos de diferença, entretanto o tema presente nos documentos é similar. Um 

estudo separando a obra por década não convém por esse motivo e pela quantidade: enquanto 

os relatórios da década de 1950 são 6, os de 1970 são apenas 2. 

Sobre a discussão da “cidade industrial”, para Janssen, não bastava apenas a engenharia 

moderna, a cidade precisava da indústria, dos meios de transformação. O imigrante alemão, 

marcado pelo industrialismo europeu, ansiava pela expansão da estrada de ferro, expansão 

ordenada da cidade, da ordenação dos trabalhadores em volta das indústrias, do incentivo do 

Estado para enriquecimento do setor produtivo; em seus relatórios ele imaginava meios do 

trabalhador conviver perto das regiões industriais para não causar problemas no trânsito no 

centro da cidade, em seu deslocamento diário, tornando a cidade um sistema perfeito.  
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Isso nos leva ao terceiro capítulo. A presença do trabalhador, do cidadão em geral, na 

obra de Janssen é mínima. Esse tipo de indivíduo não possui voz, é totalmente descaracterizado 

em detrimento do bom funcionamento da cidade. Mas mesmo assim, Janssen pensa no seu 

“bem-estar”, pois há claramente visões sanitaristas em sua escrita, daquelas mesmas políticas 

de saúde de finais do século XIX e começo do século XX.  

O interesse na tranquilidade da população encontra espaço nas “áreas-verdes” que 

permeiam a maioria dos projetos de Janssen. A natureza tem esse duplo fator de embelezar a 

paisagem e trazer benefícios à saúde. Parques, praças e bosques são, para o urbanista, meios 

que os trabalhadores teriam para recarregarem suas energias para mais uma semana de trabalho. 

Além disso, busca compreender se Janssen está próximo do urbanismo germânico do 

final do século XIX e início do século XX ou do urbanismo já existente no Brasil. Este é um 

exercício de historicizar não apenas a obra de Janssen, mas sua vida em geral, visto que ele 

viveu na Alemanha durante todo o período nazista, aonde os estudos superiores que não fossem 

de uso ao governo eram descartados. 

Comum aos trabalhos históricos, ao longo da escrita, aparecerão questões pontuais, que 

servem para elaborar mais a discussão do tema tratado. É importante frisar que esta pesquisa de 

Janssen, apesar de ampla, não pode ser considerada como suficiente para compreender toda a 

sua participação na cidade de Goiânia. Ainda há vários documentos que, provavelmente, estão 

espalhados nos arquivos das prefeituras das cidades que possuem os seus projetos. Ainda há 

várias faces de Janssen não descobertas: sua participação na segunda guerra mundial e, 

principalmente, sua trajetória dentro dos quadros técnicos do governo a partir da década de 

1960.  
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CAPÍTULO 1. DE WILHELMSHAVEN À GOIÂNIA 

 

O ponto central dessa pesquisa é compreender as produções de Ewald Janssen em 

Goiânia a partir de aspectos pessoais, de maneira não descolada de seus aspectos sociais 

considerando o seu lugar no mundo. A análise de Janssen é feita a partir de sua trajetória pessoal 

e profissional enquanto agente histórico, com isso busca-se explorar a sua obra urbanística no 

âmbito profissional relacionada às (re)urbanizações de Goiânia, além de procurar compreender 

o lugar social que ele ocupou na Alemanha nos anos de 1942 e em Goiânia entre os anos de 

1950 e 1970.  

Conforme a Ficha Consular de Imigração [IMAGEM IV], Ewald Janßen1 (1913-1991) 

nasceu na cidade de Wilhelmshaven durante o Império Alemão, vivenciando a República de 

Weimar (1919-1933) e a Alemanha Nazista (1933-1945). Veio para o Brasil em 1949, com sua 

esposa Elsbeth Janssen (aportuguesada para: Elizabeth) e Elke Maren Janssen, única filha de 

seu primeiro casamento (BRASIL, 1949). 

 As informações biográficas desta pesquisa são oriundas do passaporte de Ewald 

Janssen, concedido pela Missão Militar Brasileira na Berlim ocupada após o final da segunda 

Guerra Mundial, e de listas de combatentes que compuseram as forças militares alemãs. 

Importante destacar que a vida de Janssen na Alemanha é marcada por dúvidas. Estes 

documentos, portanto, começam a relatar sua vida a partir de 1932, possuindo uma incógnita 

desde seu nascimento até a data mencionada anteriormente.  

Um dos documentos que traçou o início da investigação da vida e produção de Janssen 

é o livro de memórias de Narcisa Abreu Cordeiro2 (2017), autora que também concedeu ajuda 

para a produção do livro Topos: espaços de Ewald Janssen (SANTORO; MARTINS, 2018) 

 

1 Essa é a grafia correta do nome de Janssen. É provável que a mudança na grafia de seu sobrenome se deva pela 

ausência da letra “ß” nas máquinas de escrever, no local é colocado o “SS” que possui o mesmo som. 

2 Narcisa Abreu Cordeiro é uma urbanista goianiense premiada, sem ela esta pesquisa não se aprofundaria tanto 

na vida de Janssen. Ainda como membro do projeto do MA-UFG entrei em contato com Cordeiro para marcar 

uma entrevista sobre Janssen, visto que ela foi sua vizinha na Alameda dos Buritis, como escrito em seu livro de 

2017. A Urbanista me recebeu junto à coordenadora do projeto, a historiadora Ana Cristina Santoro, para uma 

conversa sobre a referida família, além de nos mostrar várias fotos deles.  Narcisa foi uma grande amiga da filha 

de Janssen até o dia da morte desta, no natal de 2020. Além de conceder uma entrevista à pesquisa do museu, 

Abreu Cordeiro visitou e elogiou nosso projeto de restauração do arquivo.  
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escrito a partir dos resultados do projeto de reorganização do arquivo do urbanista feito no 

Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás (MA). Quem também ajudou na 

produção do livro foi família de Janssen que concedeu fotografias, relatos e documentos, 

complementando a biografia do imigrante alemão. 

 A exposição do Museu Antropológico se responsabilizou em mostrar os locais em Goiás 

que tiveram a interferência do trabalho de topografia de Ewald Janssen. Locais estes no norte 

do estado, que ainda não estava separado em Goiás e Tocantins, até a parte Sul. As fotos 

apresentadas são da coleção particular da família e de Narcisa Abreu Cordeiro. 

 

1.1. JANßEN –A VIDA NA ALEMANHA ANTES, DURANTE E DEPOIS DA 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

A primeira informação na linha do tempo sobre a vida de Janssen que se pode traçar a 

partir das fontes disponíveis e visitadas para esta pesquisa, veio do jornal local de sua cidade, o 

“Wilhelmshavener Zeitung” [IMAGEM II], em 23 de julho de 1957, ano que retorna à 

Alemanha após emigrar-se ao Brasil.3.  

IMAGEM II – Jornal alemão Wilhelmshaven Zeitung com entrevista sobre a volta de 

Janssen à Alemanha após 8 anos no Brasil. 

 

 

3 A página com essa informação foi conseguida graças à boa vontade da Arquivista da cidade de Wilhelmshavener, 

que prontamente respondeu meus e-mails após o cartório da mesma cidade negar-me qualquer informação de 

Janssen.  
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Neste recorte há o seguinte trecho: 

  

1932 baute der damals 19jährige Ewald auf der Wilhelmshavener Oberrealschule sein 

„Abi“ und ging dann zur Fliegerei, der er bis zum bitteren Kriegsende die Treue hielt 

[Em 1932, Ewald, então com 19 anos, completou seu diploma do ensino médio na 

escola Wilhelmshaven, depois foi para a aviação, à qual permaneceu leal até o amargo 

fim da guerra.]4 (WILHELMSHAVENER, 1957a, p. 6).  

 

O periódico informa que em 1932, Janssen ainda em juventude, termina o ensino médio 

e já encara o exército. Entretanto, há um fato de extrema relevância para ser considerado, que 

é a limitação do Tratado de Versalhes, intervindo na organização do exército alemão que ainda 

não estava reestruturado na data mencionada. Motivo que levanta diversos questionamentos à 

vista de onde ele estava entre 1932 e 1937 e que serão analisados a seguir. 

Há um relatório preenchido manuscritamente por Janssen, se identificando como 

membro do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Ele afirma que foi “ginasta 

alemão” no período de 1928 a 1932, esteve na Landespolizeischule5 de 1933 a 1934, e foi 

integrante da Schutzpolizei [Policia Protetora] entre 1933 a 1935 em Oldenburg - local próximo 

à sua cidade de nascimento. Durante esse período, foi comandante e instrutor de voo na Escola 

de Aviação de Magdburg, entre 1934 e 1935. (JANNSEN, 1957). O documento foi 

disponibilizado pela sua família e é um elemento que confirma a entrada do alemão ao 

Luftwaffe, em 19376. Dezeng e Stankey (2019) se basearam neste e outros documentos para 

compor a lista de vários soldados alemães. As informações presentes nas listas de membros das 

forças militares, sem a devida análise histórico-cultural, dizem pouco, são datas de transferência 

e abreviações de postos militares, por isso requerem interpretação. Sobre a vida bélica de 1937 

a 1942 de Janssen:  

 

01.01.37 assigned to I./St.G. 167. 01.05.37 transferido to 7. /St.G. 162. 1938 in Spain 

with the Legion Condor. 01.05.39 reassigned from 1. /St.G. 163 to I./St.G. 2. 06.41 

Oblt., Staka 1. /St.G. 2. 28.06.41 assigned to Stukaschulen (to 11.11.42). 03.08.42 

Hptm., awarded Ehrenpokal [01.01.37 designado à I asa de bombardeiro de mergulho. 

 

4 Tradução pessoal 

5 “Landespolizeischule” pode ser traduzida como Escola da Polícia Estadual”, ou seja, uma Academia de Polícia. 

6 Em 1937 o Estado alemão já estava por três anos sendo comandado pelo partido nazista. 
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167. 01.05.37 transferido para 7 asa de bombardeiro de mergulho. 162. 1938 na 

Espanha com a Legião Condor. 01.05.39 redesignado da 1 asa de bombardeiro de 

mergulho. 163 para a I asa de bombardeiro de mergulho. 2. 06.41 primeiro-tenente, 

Líder do esquadrão 1 asa de bombardeiro de mergulho. 2. 28.06.41 designado à escola 

de bombardeiro de mergulho (até 11.11.42). 03.08.42 Capitão, premiado com o Cálice 

de honra]7 (DEZENG; STANKEY, 2019). 

 

Pode-se dizer que em 1937 Janssen se alistou para a “Stukageschwader” [Bombardeiro 

de mergulho]. Em 1938 esteve na Espanha, quando Hitler testou e apresentou ao mundo 

ocidental o poderio e métodos de guerra das novas forças armadas, após romper com o tratado 

de Versalhes (CASTAÑO, 1919). Os alemães, especificamente a Legião Condor, ajudaram 

Francisco Franco contra as forças anarquistas e republicanas presentes no território espanhol, 

que “seria palco das ‘experiências de guerra’ promovidas pela Luftwaffe [força aérea alemã], 

levando à destruição essa cidade [Guernica] e vitimando cerca de 2.500 pessoas” 

(DOMINGOS; MACIEL, 2009, p, 91). Dessa forma, o governo alemão auxiliou as forças 

autoritárias e fascistas espanholas a ganharem a guerra civil que assolava aquele país e a instalar 

uma ditadura que somente se distenderia na década de 1970. 

Em 1941, ganhou o posto de “Oberleutnant” [primeiro-tenente] e de “Staffelkapitän” 

[líder de esquadrão], em 1942 foi nomeado “Hauptmann” [capitão] e ganhou um cálice de honra 

por conquistas especiais durante a guerra, o “Ehrenpokal”. Além deste reconhecimento, Janssen 

têm outras duas medalhas: a Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes [Cruz de Cavaleiro da Cruz de 

Ferro] e a Deutsches Kreuz in Gold - [Cruz Germânica em ouro] ambas por atos “imensos” de 

bravura (WAR, 2018).  

 

IMAGEM III – EINWOHNERMELDEKARTEI (arquivo de registro de residentes) da 

cidade de Wilhelmshaven (Microfilme, frente e verso). 

 

 

7 Tradução pessoal 
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Em julho de 1943, foi designado Capitão de um dos batalhões da “Jagdgeschwader” 

[asas de caça]. Neste posto, ele comandou dois voos noturnos (Nachtjagdversuchskommando) 

– onde a visibilidade é quase nula, imperando certa destreza, o que evidencia sua ascensão na 

hierarquia da força aérea alemã sob o governo nazista da Alemanha. Além disso, no mesmo 

ano, em setembro foi promovido a Major, e em outubro, a Comodoro (DEZENG; STANKEY, 

2019).  

Em dezembro de 1944 na Bélgica, Janssen foi considerado culpado por um ataque mal 

sucedido na batalha das Ardenas, o que o fez perder a liderança do grupo que estava à frente. 

Por conseguinte, no mês de outubro foi nomeado “Oberstleutnant” [Tenente coronel]. A última 

inscrição deste documento foi de janeiro de 1945, quando designado comandante de uma base 

aérea, voltando a ascender na hierarquia, portanto. Acaba com as suas “conquistas” na força 

aérea “Credited with 2 night victories.; Flew a total of 400+ combat missions” [Creditado com 

2 vitórias noturnas.; voou um total de mais de 400 missões de combate.]8 (DEZENG; 

STANKEY, 2019).  

Antes de entrar na Força Aérea Alemã em 1937, a partir de 1928, Janssen estudou e foi 

membro das forças policiais. Apesar de haver pessoas que não eram a favor da ideologia nazista, 

Heinrich Himmler (1900-1945), um dos principais nomes do partido, se esforçou para que toda 

força policial e militar fosse comandada pelo governo a partir de 1933. Um desses grupos - os 

policiais – era a “landespolizei” (Polícia Estadual), da qual Janssen estudou para fazer parte 
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entre 1933 a 1934 e a Schutzpolizei (Polícia Protetora ou Polícia Prussiana), estas existiam há 

muito na Alemanha. Antes de 1933, membros de hierarquias altas já eram filiados ao partido 

nazista, sendo à vista disso, “[...] Almost immediately after the Nazis came to power, members 

of the police were seen wearing the Party’s swastika armband on their uniforms (EMBLETON; 

WILLIAMSON, p. 3, 2006)9”.   

  Após o tratado de Versalhes, um grande número de ex-militares entrou para as forças 

policiais existentes. A militarização da sociedade encabeçada pelos dirigentes nazistas não seria 

uma surpresa para os alemães, pois vários veteranos da Primeira Guerra buscaram nas forças 

policiais uma fonte de renda após a força militar ser reduzida. Os autores Embleton e 

Williamson (2006) dissertam sobre o número de polícias por toda a Alemanha, que dobrou após 

1933, com militares atuantes e veteranos da guerra que ganharam apoio e meios para 

continuarem atuando e treinando policiais. Com esse apoio, Hermann Göring (1893-1946), 

outro nome importante do governo nazista, fez um expurgo ideológico na Polícia Prussiana, 

sobrando apenas membros realmente confiáveis10. Em 1934 o controle passou das provinciais 

alemãs para o governo do Reich. 

Janssen estudou para a Landespolizei até 1932, período em que membros do partido já 

faziam parte da polícia. Em 1933, entrou para a Schutzpolizei. Haviam duas Schutzpolizei neste 

período: des Reiches (nível nacional) e der Gemeinden (nível municipal); não é especificado 

de qual Janssen foi efetivado, entretanto, as duas eram bastante similares, com diferenças 

apenas no número de contingente, equipamentos e administração. A força Nacional (des 

Reiches) possuía policiais de patrulhas nas maiores cidades alemãs, enquanto a polícia 

municipal mantinham seus homens em áreas rurais e de baixa densidade populacional 

EMBLETON; WILLIAMSON, 2006).  Independentemente de serem controladas pelo Estado 

Alemão ou pelo governo municipal, em 1935 as forças estavam filtradas e controladas pelo 

governo nazista e vários destes policiais entraram para as forças armadas, como é o caso de 

Ewald Janssen que compôs a Luftwaffe em 1937. 

 

9 Tradução pessoal: Quase imediatamente após os nazistas chegarem ao poder, membros da polícia foram vistos 

usando a braçadeira com a suástica do Partido em seus uniformes. 

10 Uma desmembração desta polícia se transformou na Gestapo (EMBLETON; WILLIAMSON, 2006). 
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Considerando a guerra como um fator essencial que influenciou na movimentação de 

postos devido às fatalidades em combate, destacam-se essas rápidas ascensões de Janssen, que 

podem ser reações de uma carreira muito brilhante dentro dos quadros da Força Aérea Alemã. 

Apesar de conseguir cargos que possivelmente exigiam bastante confiança, não obteve uma 

expressão de forma geral na força aérea, pelos menos não há como comprovar isso com os 

documentos que estão à disposição para a pesquisa. Isso porque, mesmo com as sucessivas e 

rápidas promoções, ele não chegou aos estratos mais altos do oficialato.  

Ainda na Alemanha, entre 1946 e 1948, Janssen começou a trabalhar na área de 

topografia em Wilhelmshaven, onde fez-se voluntário katasteramt [algo como escritório de 

registro de terras]. De 1948 a 1949 trabalhou no Escritório de Planejamento Estatal de Hannover 

e, antes de vir para o Brasil, já como engenheiro agrimensor, voltou para o escritório de registro 

de terras na cidade de Wilhelmshaven (JANSSEN, 1957). 

Entre 1947 e 1948, adquire seu diploma de “Engenheiro na especialização em 

Vermessungstechnik [Tecnologia de topografia]” (GUIMARÃES; 2019, p. 50) na Escola 

Estatal de Oldenburg. Com base nas informações, não há como reiterar se Janssen começou o 

curso e o interrompeu com a carreira militar; ou se com o fim da guerra, atentou-se a aprender 

um novo ofício. Apesar do curso especificar uma engenharia, aqui no Brasil a validação não foi 

como engenheiro, pois há plantas em que outros precisam assinar como Responsável Técnico, 

pois Janssen não possuía o número de registro do Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura11.  

Para melhor compreensão, é preciso enfatizar que polêmicas sobre a vida de Janssen na 

Alemanha nazista e sua participação na guerra sempre são levantadas, quando se trata de sua 

memória. É perceptível o que aconteceu na Alemanha entre 1937 e 1945, sabe-se também da 

sua posição social, entretanto, existem poucas informações e documentos disponíveis acerca do 

que ele realmente fez na Luftwaffe e quais suas reais filiações político-partidárias, além do 

controle nazista sobre as polícias. O mesmo vale para o processo de ocupação da Alemanha 

 

11 O documento (JANSSEN, Ewald. Plano de Urbanização de Goiânia - Jardim Europa. Coleção Ewald Janssen, 

2018.03.1081, Museu Antropológico da UFG. 1952) é um exemplo dessa questão. O engenheiro do DVOP 

Biolkino Andrade da Silva Ferreira é quem assina como Responsável Técnico e preenche seu número de registro 

no Conselho de Engenharia. O nome de Janssen aparece como proprietário do terreno e responsável pelo 

levantamento, projeto e cálculo de todo o loteamento. 
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pelas tropas ocidentais. Algo que ajudaria a compreender bastante sobre a obra urbanística do 

imigrante era ter acesso ao que ele estudou na escola de Oldenburg, quais foram os métodos de 

engenharia?; qual visão de gerenciamento estatal ali prevalecia?; a escola já estava aliada aos 

valores liberais dos países ocidentais? Infelizmente, no arquivo do imigrante não constam tais 

considerações, entretanto, algumas destas noções podem ser extraídas de sua obra escrita, como 

seus relatórios, por exemplo, e que serão explorados no terceiro capítulo desta dissertação. 

IMAGEM IV – Ficha Consular de Qualificação de Ewald Janssen 

 

1.2. SER IMIGRANTE ALEMÃO NO BRASIL – A RELAÇÃO DO POVO 

GERMÂNICO COM A SOCIEDADE E O ESTADO BRASILEIRO NA PRIMEIRA 

METADE DO SÉCULO XX 

 

Janssen foi convidado para vir ao Brasil pelo próprio governador do Estado de Goiás:  

Jerônymo Coimbra Bueno, em julho de 1948 (SANTORO; MARTINS, 2018). Certamente este 

convite foi mediado por outro alemão, Werner Sonnemberg, atuante na Construtora Coimbra 

Bueno & Cia, empresa de engenharia do próprio governante junto ao seu irmão Abelardo 

Coimbra Bueno, responsáveis por parte da construção de Goiânia no começo da década de 1940 

(GUIMARÃES, 2019). 

Posto isto, Narcisa Cordeiro, co-escritora do livro de memórias Alameda Dos Buriti - 

no qual constam informações de antigos moradores de Goiânia, relata que Janssen chegou com 

a família à Goiânia no final de 1949, morando por um tempo no “Abrigo Cristo Redentor” 
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(CORDEIRO, FERREIRA, 2017). Na ficha de migração, concedida pela Missão Militar em 

Berlim, está escrita a data de expedição do documento: 14 de janeiro de 1949. Também, ao 

momento da emigração, é disposto como morador de Zurique, Suíça, não há fontes que dizem 

quando Janssen mudou para a Suíça ou se a presença do país na ficha é algo apenas burocrático 

(BRASIL, 1949).  

Acima, o documento da cruz vermelha [IMAGEM IV] indicou sua entrada regular ao 

Brasil, e apontou que, apesar de Janssen ter participado da força aérea alemã durante o período 

hitlerista, isso não é o bastante para considerá-lo criminoso de guerra. 

As suspeitas de envolvimento com o nazismo geram um espectro que ronda as memórias 

dos imigrantes alemães vindos para o Brasil no pós-guerra. Isso porque, na década de 1940, 

houve vários nazistas que vieram para a América do Sul, especialmente pela relação ideológica 

estreita de Perón com o nazifascismo. À vista disso, a Argentina também foi um portão de 

entrada para imigrantes europeus desde o século XIX, e continuou mantendo essa relação, 

principalmente antes e depois das duas grandes guerras. Após 1946, Perón tencionava ter 

cientistas e técnicos germânicos nas indústrias argentinas e em seu exército (MEINERZ, 2014). 

 

Um atrativo a mais para que os alemães escolhessem a Argentina como novo “lar” era 

a forma como Perón governava o país, tanto quanto suas concepções políticas e 

ideológicas. Nesse aspecto, Meding destaca que: O regime autoritário peronista e sua 

frente ideológica contra o comunismo e contra o capitalismo, um presidente com 

aberta simpatia com os alemães, exercia além das fronteiras argentinas uma atração 

mágica sobre aqueles que viram desvanecer seus ideais no fogo da Segunda Guerra 

Mundial [...] a Argentina se apresentava como um refúgio, um abrigo seguro. Perón 

chegou a admitir sua admiração pelas ideias do fascismo, e muito depois, nos anos de 

1970, ainda criticava o Julgamento de Nuremberg, que definia como sendo uma 

infâmia. Dizia que havia tentado resgatar o máximo de alemães do tribunal. Objetivo 

que realmente conseguiu (MEINERZ, 2014, p. 45). 

 

Tais pessoas receberam suporte do governo argentino, onde fizeram o translado 

processual de migração com todo apoio financeiro; tiveram ajuda para si e se deslocaram com 

seus pares, pois não teriam mais espaço numa Europa que conhecia os perigos do fascismo; e 

também, puderam contar com ajuda da Igreja Católica, que estava temerosa com o avanço da 

influência soviética, pela chamada “Rota dos Conventos” (MEINERZ, 2014).  
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Considerável se atentar ao título deste documento “Ficha Consular de Qualificação”. 

Ao interpretar o termo, “qualificação” faz parte dos requisitos necessários para qualquer 

imigrante. Porém, ao considerar a política imigratória do Brasil, especificamente no início do 

século XX durante e após o governo Vargas, a exemplo da Lei Nº 292 de 1948 (BRASIL, 1948) 

que investia dinheiro público no transporte dos imigrantes europeus, “qualificação” é: saber a 

profissão do imigrante e entender se ele será proveitoso à empreitada capital-industrial que o 

país intentava no período.  

Além das circunstâncias políticas que serão discutidas, há outra questão que pode ter 

alguma forma de impacto na vida de Janssen, que é o fato de ser um alemão em outro país. No 

final do século XIX vários imigrantes vieram para o Brasil como parte da política estatal e 

foram bem recebidos e assimilados rapidamente pela sociedade civil, como na província do 

Paraná:  

 

O primeiro presidente da província, Zacarias Góes (1815-1877), enumerou algumas 

das vantagens da colonização por imigrantes: cultivo de alimentos (considerado como 

uma alternativa econômica à tradicional pesca), catequização dos indígenas e a 

introdução de população estrangeira “laboriosa” (OLIVEIRA, 2013, p.178). 

 

Apesar do entusiasmo dos grupos dominantes brasileiros com a imigração europeia, 

nesse período de assentamento do povo germânico, em fins do século XIX, estava sendo 

concretizada uma relação conflituosa entre os diferentes grupos sociais brasileiros e os 

imigrantes alemães. Como uma via de mão dupla, esses conflitos também envolveram a relação 

dos brasileiros com a cultura, identidade e fala alemã, que posteriormente, seria agravada com 

as duas guerras mundiais ocorridas entre os anos de 1914 e 1945 (OLIVEIRA, 2013).  

Em relação aos preconceitos vividos pela comunidade alemã, o historiador brasileiro 

René E. Geertz (1989) escolhe o Rio Grande do Sul como local privilegiado de análise.  Alguns 

dos preconceitos sofridos pelos imigrantes alemães vinham por parte do estado brasileiro 

devido aos conflitos com o país germânico na segunda guerra mundial. Conseguinte, o autor 

traz em seu texto exemplos de estudos científicos parciais que validam uma xenofobia por parte 

dos brasileiros que acusavam os imigrantes alemães de tentar acabar com a cultura local. 
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[...]Os fatos citados refletem preconceitos profundamente arraigados, que têm sua 

origem na virada do século, ou antes, quando iniciou o discurso sobre o “perigo 

alemão12”, bem antes da Primeira Guerra, o que pode ser exemplificado por textos 

como o de Sylvio Romero sobre O allemanismo no sul do Brasil: seus perigos e meios 

de os conjugar, seguidos na época da guerra por outros como O pangermanismo no 

sul do Brasil de Raul Darcanchy. Mais próximo da Segunda Guerra constituem 

exemplos marcantes os escritos de Gilberto Freyre em defesa do lusitanismo, em 

expressa posição de combate ao germanismo (GEERTZ, 1989, p. 166). 

 

Destarte, o autor denuncia um erro de alguns historiadores que, em sua perspectiva, se 

referem às afirmações de fontes policiais locais e federais como verdadeiras, não possuindo a 

distância crítica suficiente para entender que são documentos dotados de uma forte parcialidade 

política e ideológica. 

A afirmação de Geertz acerca do preconceito contra alemães partindo do Rio de Janeiro, 

ainda como capital do país, durante o período das guerras mundiais, ganha respaldo em outros 

trabalhos, como é o caso da pesquisa de Márcio de Oliveira acerca da Primeira Guerra Mundial 

(2013). As comunidades germânicas no Sul do país, em especial o Paraná, já estavam bastante 

incorporadas às instituições e sociedade curitibana às vésperas do conflito de 1914, embora 

fossem por vezes consideradas  pouco assimiláveis – no sentido de não abandonarem elementos 

identitários alemães em prol de um sentimento nacional brasileiro – pelas elites locais, onde a 

narrativa do “perigo alemão” (o medo do país germânico dominar culturalmente e militarmente 

outras nações e anexar o Sul do Brasil) era espalhada juntamente com a disputa pelo espaço 

empresarial.  

Como o Brasil adotou uma posição neutra no início do combate, devido à preocupação 

com o comércio do café, as relações com os imigrantes não sofreram consequências graves, 

apenas o número de imigrantes alemães ingressos em nosso país diminuíram, evidentemente 

(OLIVEIRA, 2013). Em 1916 isto mudou, pois o país se associou com os Aliados, tornando a 

Alemanha, imediatamente, adversária. Entretanto, foi apenas em 1917, com o ataque germânico 

ao navio Paraná, que ocorreu uma reação brasileira e efetiva expulsão de diplomatas 

germânicos. Houve também reações da sociedade civil:  

 

 

12 Este perigo alemão seria o medo de alguns brasileiros de perderem o controle da economia e cultura para os 

novos imigrantes. Tal medo pode ser explicado a partir da xenofobia por parte dos brasileiros.  
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[...] atos de violência, como a destruição do “Grande Hotel”, de 

propriedade de um descendente de alemães, e da “Sociedade 

Germânia”, cujos membros eram acusados de enviar recursos à 

Alemanha no início do conflito. Enfim, no mês de novembro, quando 

da declaração de guerra, a força policial gaúcha confiscou exemplares 

de jornais alemães. Por outro lado, muitos dos descendentes do meio 

empresarial apoiaram publicamente as ações do governo brasileiro, 

subscrevendo inclusive o terceiro empréstimo à França (OLIVEIRA, 

2013, p. 189). 

     

Conforme aponta Oliveira (2013), houve todo um contexto de ascensão social dos 

imigrantes alemães em Curitiba. Inicialmente atraídos para trabalharem como sitiantes nos 

arredores da capital paranaense – com a concessão de terras, política não disponível a outros 

grupos sociais, como os negros –, em poucas décadas já se percebia a presença germânica na 

indústria, comércio e meios de comunicação. Eles possuíam escolas, sociedades/clubes e 

veículos de imprensa (inclusive em língua alemã). Eram expressivos nos estratos médios e 

também tinham membros entre os grupos dominantes regionais. 

A citação anterior demonstra esse contexto de ascensão social germânico, por meio dos 

locais escolhidos para serem atacados pelos manifestantes. Houve expressiva participação 

popular nas manifestações contra as comunidades imigrantes nas duas Guerras Mundiais, no 

entanto, elas são relativas à presença brasileira na guerra. No caso da Primeira Guerra, entendia-

se que os alemães desmereciam o sacrifício de brasileiros e demais aliados, apoiando, mesmo 

que silenciosamente, o kaiser alemão. As poucas agitações que ocorreram foram movidas pelas 

sociedades civis no primeiro conflito, pela vigência do discurso do perigo alemão naquele 

período. Já na Segunda Guerra, com o Estado Novo, a censura de Vargas, os jornais e o controle 

do DIP, há domínio do Estado acerca das agitações contra os “súditos do eixo”.   

Em 1941, com o malabarismo diplomático dos EUA e sob Vargas, o Brasil entrou na 

Guerra contra os países do Eixo e deixou para trás as trocas comerciais que praticava com a 

Alemanha, a exemplo o minério de ferro, e estabeleceu comércio com os países aliados, 

principalmente com os EUA. Em 1942, navios cargueiros brasileiros carregados de alimentos 

e matéria-prima para a construção de armamentos, que estavam em rota ao país da América do 

Norte, sofrem uma série de ataques por submarinos alemães (FERREIRA, 2017). 
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A imprensa, sob censura, ainda não pode noticiar os protestos detalhadamente, como 

faria em agosto próximo. Mas uma nota da Chefatura de Polícia nos permite ter ideia, 

ainda que vaga, do que [...] ocorreram protestos populares violentos, voltados contra 

estabelecimentos comerciais de alemães, italianos e japoneses. O historiador Neill 

Locherey afirma que a notícia do afundamento do Cairu provocou grandes tumultos 

no Rio de Janeiro. Os manifestantes atacaram, particularmente, estabelecimentos 

alemães (FERREIRA, 2017, p. 277). 

 

Esta prática de afundar navios mercantes era uma atitude muito comum para os diversos 

países participantes da conflagração mundial. A forma como eram tratados o torpedeamento 

dos cargueiros civis brasileiros pelos submarinos alemães trazia aspectos do antinazismo, 

gerando adicionalmente um tamanho sentimento de revolta contra imigrantes alemães 

(FERREIRA, 2017, p. 278). No entanto, Vargas só declarou guerra ao Eixo após uma série de 

ataques aos navios brasileiros perpetrado pelo submarino alemão “U-509” na costa do país. 

Muitos desses navios carregavam não só mercadorias e militares, mas civis, o que acarretou 

uma onda de protestos em várias capitais, incluindo Goiânia:  

 

Em diversas capitais dos estados ocorreram comícios, passeatas e manifestações 

populares, a exemplo de Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, 

Goiânia, Vitória, Aracaju, Salvador, Fortaleza, Natal, Recife, Belém, João Pessoa, 

Curitiba e Terezina. Atos públicos de protesto, com participação popular nas ruas, 

foram registradas em cidades do interior dos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, 

Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Piauí. Os protestos populares contra a 

agressão militar alemã não se restringiram à capital federal, a cidade do Rio de Janeiro, 

mas ocorreram praticamente em todos os estados. Diante do ato de guerra alemão e 

dos protestos que tomaram o país, o governo Vargas, poucos dias depois, em 22 de 

agosto, declarou guerra aos países do Eixo – Alemanha e Itália (FERREIRA, 2017, p. 

287). 

 

O artigo de Ione Oliveira, “Imigrantes e Refugiados para o Brasil após a Segunda Guerra 

Mundial” (2013), disponibiliza um vislumbre da política de imigração do Estado Novo que 

persiste até o final da década de 1940. Com as ações intervencionistas do Estado Brasileiro, o 

nacionalismo e a construção da identidade nacional, a figura do imigrante não foi tão bem-

vinda. Havia a xenofobia como política oficial de estado e por parcela da população adepta ao 

discurso nacionalizante. Além disso, pela característica antiliberal, que repudia as separações 

da esfera do poder, o Estado Novo pretendia manter-se perto dos interesses de cada cidadão, 

interferindo diretamente nas esferas privadas, sendo assim, determinada ação “se apresentava 
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como um indivíduo coletivo que foi simultaneamente uma entidade política e econômica” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 2). 

Para evitar a criação de forças internas contrárias à sua política, e para seguir os passos 

dos Estados Unidos no começo do século XX, o governo Vargas propôs políticas públicas para 

restringir a entrada de imigrantes. Sendo assim, em 1938, houve a criação do Conselho de 

Imigração e Colonização (CIC), órgão que passou a regularizar a entrada e ordenamento de 

imigrantes no Brasil, sob a política ideológica nacional, ademais, também é responsável por 

“preservar a constituição étnica do Brasil.” (OLIVEIRA, 2013, p. 4). 

No período anterior à Segunda Guerra Mundial, o Brasil e a Alemanha mantiveram uma 

estreita relação econômica, sob a qual as ideologias nacionalistas ganharam mais espaço no 

governo. Nesse mesmo período, o Estado Novo passou a adotar as políticas anti-imigratórias, 

que se efetivaram no CIC. O país germânico apresentou-se um grande importador das 

commodities brasileiras; enquanto o Brasil buscava tecnologias alemãs para a incipiente 

indústria nacional. Além dos laços de interesses comerciais, em 1935, ocorre uma visita de 

membros da força militar ao país alemão, para treinar no combate ao comunismo, velho inimigo 

criado pela elite brasileira para se manter no poder (OLIVEIRA, 2013). 

Em 1945, após a guerra, o Brasil recuperou uma relação mais próxima com a Alemanha 

através das Missões Militares instauradas no país já ocupado pelos Aliados. Elas eram 

interessadas em angariar prestígio para o Brasil no cenário internacional, por meio da ajuda 

humanitária a um país desolado com a guerra: 

 

Pela Declaração das Quatro Potências – formado pelos Estados Unidos, França, 

Inglaterra e União Soviética –, de 5 de junho de 1945, o Conselho de Controle dos 

Aliados foi criado e passou traçar as diretrizes administrativas nas zonas de ocupação 

na Alemanha e Áustria. [...]. Estabeleceram quatro objetivos principais da ocupação 

aliada para serem efetivados na Alemanha: desmilitarização, desnazificação, 

desmontagem da infraestrutura e democratização (OLIVEIRA, 2013, p. 5). 

 

Dentro dos objetivos de “desmilitarização, desnazificação, desmontagem e 

democratização”, o Conselho de Imigração e Colonização foi reforçado como norteador pela 

Missão Brasileira em Berlin, estabelecendo critérios de imigração com os outros países aliados, 

que davam prioridade para àqueles que possuíam ascendência europeia (resquício da política 

de branqueamento do pós-abolição da escravatura), pois preferiam imigrantes de missões 
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católicas e não socialistas (ou com ideologias diferentes a que o Estado Brasileiro possuía); 

trabalhadores rurais, operários qualificados e, também, indivíduos com formação técnica 

(OLIVEIRA, 2013).  

É fato que vários cientistas alemães buscaram refúgio ou foram coagidos a se radicarem 

nos países aliados após a derrota alemã, inclusive a URSS. Nestes países trabalhavam em 

conjunto com os governos locais, onde se teve a tecnologia bélica usada na corrida espacial nos 

dois blocos que compunham a Guerra Fria. A vinda de técnicos especializados para o Brasil, se 

relacionou intimamente com o momento da política nacional. Mesmo com a queda de Vargas 

em 1945 e o fim do Estado Novo em 1946, a política brasileira vivia o desenvolvimento 

nacionalista e uma fervorosa industrialização, dessa forma, o emprego de profissionais que 

dominavam as novas tecnologias eram recebidos de bom grado. Estes técnicos foram, também, 

participantes ativos no mercado privado.  

Em 1948, a lei N° 292 de 1948 foi criada para expressar diretamente o desejo do Estado 

após a guerra, demonstrando importância em relação à vinda de alguns imigrantes, e mudando 

a situação financeira do Ministério das Relações Exteriores. Alocou-se uma verba de Cr$ 

34.000.000,00 para: “a) Recrutamento e seleção de imigrantes - 4.000.000,00; b) Transportes - 

20.000.000,00; c) Hospedagem, distribuição, localização e instalações permanentes - 

10.000.000,00” (BRASIL, 1948). Esse recurso esteve discriminado para todo o processo de 

migração, devido às questões que o governo tinha para suprir. Demonstrava interesse nos 

ofícios dos polos tecnológicos, por meio de sujeitos já habilitados (que é o caso de Ewald 

Janssen), passando pelo transporte marítimo com navios de diversas localidades e terminando 

com a hospedagem e fixação das famílias em solo brasileiro13. 

No entanto, mesmo com a ajuda da Organização Internacional para os Refugiados e com 

as verbas do governo Suíço somadas às verbas do próprio governo brasileiro, o resultado dessa 

imigração controlada não obteve resultados satisfatórios. Oliveira (2013) afirma que técnicos e 

operários foram incorporados ao sistema capitalista dos governos da Alemanha Ocidental, pois 

eram considerados caros à reconstrução do país, destruído após a guerra. De forma geral, o 

 

13
 O acervo digital do museu da Imigração do Estado de são Paulo [http://www.inci.org.br/acervodigital/] 

salvaguardou as fichas dos navios e da hospedaria dos imigrantes que vieram para o Brasil desde o século XIX até 

meados do século XX.  
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Brasil era o país que mais recebia imigrantes comparando-o aos outros países da América do 

Sul. Entretanto, é preciso lembrar que, mundialmente falando, quem recebera uma maior 

quantidade de imigrações, no âmbito do Continente Americano, são os Estados Unidos e o 

Canadá.: “Em 1947, [...] a Missão Militar conseguiu enviar 2.400 refugiados para o Brasil. 

Entre 1948 e 1949, [...] 4.200 alemães e 13.900 refugiados da Alemanha Ocidental. [...]” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 13). 

Uma forma para compreender melhor esses dados seria pensar no contexto brasileiro e 

mundial. O Estado Novo, que mantinha relações com a Alemanha já estava findo e o Brasil 

estava alinhado com os EUA, com a velha política de boa vizinhança no Continente Americano, 

atualizada pela propaganda antinazista realizada no contexto da guerra. Com a divulgação 

nacionalista do Estado Novo, a população passou a olhar os imigrantes com maus-olhos, 

particularmente os alemães, inimigos na guerra recém finda. A configuração econômica estava 

encaminhando para a Guerra Fria, deixando obsoletas as ideias industriais que as lideranças 

nacionais tanto almejavam. 

A Missão Militar Brasileira (MMB) teria cinco funções em solo da Alemanha ocupada:  

 

(i) o exame da situação dos cidadãos brasileiros e o estudo de sua possível repatriação; 

(ii) a verificação da possibilidade do envio de técnicos que pudessem melhorar a 

situação da indústria brasileira; (iii) a possibilidade de selecionar e encaminhar 

emigrantes ao Brasil; (iv) a obtenção de equipamentos para fábricas e laboratórios 

brasileiros, em razão da resolução de restringir o parque industrial alemão e reparar 

as nações vencedoras; (v) o envio de informações no terreno militar, econômico e 

político, para assim manter o governo brasileiro informado da situação na Europa 

Central (AHI, 26/02/1946, pasta 118-5-3)  (FROTSCHER, 2013, p. 82). 

 

Após a ocupação da Alemanha pelos Aliados, o Brasil foi o único país da América 

Latina a receber o convite para montar uma missão militar em solo alemão ocupado. Com o 

fato, Méri Frotscher (2013) destaca uma importância internacional das relações que o Brasil 

construía com os Aliados – notadamente os EUA – desde o governo de Vargas.   

Outro aspecto sobre o Conselho de Imigração e Colonização (CIC), durante o Estado 

Novo, é tratado por Frederik Schulke (2014). A partir de pesquisas do CIC, etnógrafos e 

sociólogos entenderam que alemães e japoneses deveriam receber tratamento especial, pois 
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eram povos que não estavam dispostos a assimilarem a ideia de nação brasileira. Seriam, 

portanto, um empecilho à empreitada varguista de construção de “um” Brasil homogêneo. 

A pesquisa do Conselho de Imigração e Colonização foi influenciada pelo debate norte-

americano, baseado nas teorias racistas do final do século XIX e início do XX. Elas 

questionavam a possibilidade de uma plena adaptação do imigrante à “sociedade anfitriã”; os 

problemas que poderiam aparecer, como por exemplo, a marginalização e até uma 

transformação por parte do país que recebe o imigrante.  Apesar da existência destas ideias 

importadas, sujeitos como Gilberto Freyre e Oliveira Vianna, não ficaram de fora na 

conformação de um ideal nacional, no qual deveriam integrar-se os imigrantes recebidos pelo 

Brasil (SCHULKE, 2014). 

A informação principal é demonstrar que a internacionalização dos estudos imigratórios, 

como o caso do uso de autores dos EUA e europeus pelo Estado brasileiro, nos dá a noção de 

um nacionalismo advindo de uma determinação concepção de “raça brasileira”, emergida da 

miscigenação entre portugueses, indígenas e africanos. Essa concepção de raça não era tida 

como uma realidade naquele tempo presente, evidentemente, mas era projetada como um futuro 

possível para o Brasil. Apesar da valorização da miscigenação e dos indígenas e africanos, 

vislumbrava-se um futuro em que haveria uma “raça brasileira” homogênea, de pele branca, 

cristã e costumes ocidentais. Neste cenário, o “não-brasileiro” é totalmente ignorado ou 

pressionado à assimilação cultural: “As duas maneiras de falar sobre imigração expressaram 

também o desconforto com a globalidade e tentaram reagir ao desafio das identidades nacionais, 

rejeitando o outro e preservando o próprio na forma mais pura possível” (SCHULZE, 2014, p. 

7). 

É significativo olhar os assuntos do Conselho de Imigração e Colonização e perceber 

como tais ideais foram validados pelos cientistas do período em questão. Nitidamente no Brasil, 

a assimilação cultural e o projeto eugenista da “raça brasileira” não foi levada às últimas 

consequências – tal qual na Alemanha – pelas impossibilidades histórico-sociais, mas isso não 

excluiu do Estado políticas que dificultariam a vida destes grupos estrangeiros: 

 

No Brasil, a partir de 1938, o governo passou a exercer, por força de uma série de 

decretos-lei, uma pressão nacionalizadora sobre as populações estrangeiras e seus 

descendentes. O governo brasileiro, no início de 1939, chegou a solicitar ao governo 
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alemão que alterasse a legislação que regulava a nacionalidade alemã, para que assim 

os filhos de cidadãos alemães nascidos no Brasil não fossem mais reconhecidos 

enquanto cidadãos alemães (FROTSCHER, 2013, p. 84). 

 

A concessão de cidadania pela Alemanha aos filhos dos emigrados ao Brasil, gerou 

incômodo ao Estado brasileiro, pois durante e após a Segunda Guerra Mundial, houveram casos 

de descendentes que viajaram ao país germânico para ingressarem nas tropas. Logo após 1945, 

com o país europeu destruído, estes buscavam retornar às suas cidades natais, já que contavam 

com uma dupla-nacionalidade, entretanto, a volta era negada àqueles que se voluntariaram ao 

exército alemão, considerado inimigo brasileiro durante a guerra (FROTSCHER, 2013). 

 

[...] ser alemão [radicado no Brasil] significou a partir de 1918 ser vítima, e isso em 

escala global. [...] durante a [segunda] guerra, se realizou campanha nacionalizadora 

contra alemães e italianos, tendo sido proibido o uso da língua alemã, entre outras 

restrições (SCHULZE, 2014, p. 6).  

Os ataques aos alemães podem ser um estopim para explicar o porquê, em 1933, um 

jornal de imigrantes no Brasil, intitulado “Neue Deutsche Zeitung”, enaltece Hitler, por trazer 

o discurso nacionalista e uma ambição em reunir novamente todos os povos germânicos, 

espalhados por todos os continentes. Inevitável também negar a existência de uma identidade 

étnica entre esses imigrantes e descendentes de alemães estabelecidos no Brasil, que ansiavam 

por um retorno ao país de origem. 

Frotscher (2013), trata dos repatriados alemães, ou seja, dos descendentes ou imigrantes 

alemães que moravam no Brasil e que retornaram para a Alemanha, a partir da pressão interna 

nacionalizadora, que buscava reprimir expressões culturais que não fossem brasileiras. Em 

relação a essas populações retornadas à Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, fez-se 

sentir o peso da propaganda do Terceiro Reich, de uma Alemanha para os alemães – em sentido 

amplo, não restrito a quem nasceu na Alemanha – da qual o governo Hitler se apropriou, e 

difundiu.  

Após a Segunda Guerra Mundial, com a derrota da Alemanha e a ocupação ocidental, 

os imigrantes que saíram do Brasil buscavam nos consulados e na Missão Militar Brasileira 

uma forma de retirar-se do país destruído pela guerra. Consideraram retornar ao Brasil pois, 

como já dito, possuíam a dupla nacionalidade, seja os imigrantes ou os seus descendentes 

(FROTSCHER, 2013). 
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É interessante atentar-se à política sob a qual o Brasil estava durante a segunda metade 

da década de 1940. Na documentação da Missão Militar Brasileira analisada por Frotscher 

(2013) a repatriação de cidadãos brasileiros com dupla-cidadania (alemã e brasileira) que (re) 

ingressaram à Alemanha com o regime nazista, para fazerem parte das filas militares, é negada 

pelo Estado brasileiro: “(iii) ‘Pessoas em cuja repatriação o governo brasileiro não está 

interessado’. Nesta última, observações dão como justificativa o fato de o indivíduo ter servido 

ao Exército alemão, apesar de ter sido, anteriormente, naturalizado brasileiro” (FROTSCHER, 

2013, P.90). Dessa forma, eram excluídos apenas os que se voluntariaram, pois havia casos de 

pessoas que estavam na Alemanha quando as relações diplomáticas com o Brasil se findaram e 

entraram no exército de forma compulsória.  

Devido às crescentes dificuldades de acesso às informações dos que buscavam a 

imigração e repatriação, a Missão Brasileira abrandou os requisitos de verificação, também em 

decorrência de fatores como a relação com os EUA, que voltava seus esforços ao 

anticomunismo. Ressalta-se que no final da década de 1940, seguindo as categorias de nível de 

vínculo ao Nazismo expresso pelos países do ocidente, Mitläufer [seguidores] se adequaram 

aos repatriados, por não serem considerados culpados de qualquer ilicitude passível de 

condenação.  

Na pesquisa documental realizada para a presente dissertação, não foi possível encontrar 

as respostas do Conselho de Imigração e Colonização à entrada dos alemães que não possuíam 

dupla nacionalidade (alemã-brasileira). Tal como Janssen, eles eram alemães natos, e viam o 

Brasil como um refúgio. Sendo assim, saíram do país de origem destruído pela guerra e foram 

incentivados à imigração, devido a vontade da indústria brasileira incorporar técnicos, a 

despeito de terem feito parte, em algum nível, do exército ou do nacional-socialismo. Pode-se 

compreender que em relação aos indivíduos com perfil ambicionado pelo capital, houve um 

abrandamento da reprovação de sua relação com o partido nazista e o exército alemão, passando 

eles a serem imigrantes plenamente aceitáveis no Brasil. Para termos maior certeza quanto a 

essas afirmações, no entanto, precisaríamos ter acesso aos arquivos de filiações do Partido 

Nazista alemão, que ainda se encontra sob sigilo. Como já afirmamos, a documentação 

brasileira costuma ser evasiva nesse ponto. 
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Sabendo que Janssen fez parte da Luftwaffe, diante do recorte histórico apresentado, a 

pergunta que não quer calar é: qual foi seu grau de afinidade com o nazismo? Esta questão 

sempre circunda nas exposições de sua obra. Primeiramente, é necessário esclarecer que ser 

militar alemão não significa ser nazista (nazista são os militantes do Partido Nacional-Socialista 

dos Trabalhadores Alemães), salvo no caso dos combatentes da SS – braço armado do partido, 

que não contava com força aérea –, não cabível à situação de Janssen. Por outro lado, cabe 

destacar que ele não foi considerado criminoso de guerra, do contrário não teria conseguido 

emigrar legalmente da Europa em 1949.  

É impossível precisar com exatidão, neste momento, a informação sobre uma possível 

filiação de Janssen ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, pois os 

arquivos com tal documentação ainda estão sob sigilo. O que sabemos até o presente momento 

é que ele foi policial e fez carreira na força aérea alemã durante o regime nazista, tendo recebido 

diversas condecorações e promoções pelos seus “feitos”, algo impossível se ele fosse opositor 

ao regime. Por outro lado, ele também não foi punido durante a desnazificação, algo que, 

repetimos, evidencia que não foi considerado criminoso, muito embora saibamos de todas as 

contradições e a incompletude da desnazificação.   

Sobre a desnazificação, é importante pontuar que seu ápice é entre os anos 1945 e 1948 

nos países ocupados e aliados ao governo nazista, neste período Janssen ainda não havia 

emigrado para o Brasil. A tentativa dos aliados de identificar e julgar os colaboracionistas e 

membros do partido, em especial na Alemanha, não foi tão efetiva quanto se esperava. Visto 

que a maioria da mão de obra especializada, como técnicos, médicos, juízes e professores, 

necessários para a reconstrução do país, eram nazistas. Em comparação, apenas militares de 

alta patente foram julgados como criminosos de guerra, os de baixa e média patente quase 

sempre ficaram ilesos, também logo os países ocidentais voltaram seu esforço para o 

anticomunismo. Foi um processo altamente burocrático, cheio de falhas, corrupto e ineficaz. 

(LOPES, 2015)  

Retomando a trajetória de Janssen, após sua chegada à Goiânia, em agosto de 1951, 

integrou os quadros do Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de Goiás 

(CORDEIRO; FERREIRA, 2017). Ao analisar o relato do livro de Narcisa Abreu Cordeiro 

(2017) e sua entrevista ao MA-UFG para a composição do livro sobre a obra de Janssen (2018), 
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pode-se afirmar que ele foi muito bem recebido pela sociedade goianiense do período. Outro 

ponto para contextualizar isso é uma “carta de indicação” presente nos arquivos do museu, de 

Ignacy Goldfeld que, segundo Narcisa Cordeiro, era judeu e muito amigo de Janssen 

(GUIMARÃES, 2019; SANTORO; MARTINS, 2018). A menção à etnia de Goldfeld não é 

aleatória e demonstra como o espectro do nazismo circunda as memórias de Janssen, sendo 

necessário aos seus amigos refutá-la. 

 Mesmo assim, usufruiu de uma rede de ligações pessoais e empregatícias em Goiânia, 

pois fez parte de um grupo privilegiado. Pelo fato de ter entrado na Luftwaffe dois anos após a 

obrigação militar ser reimposta por Hitler, e por ter feito carreira militar durante a Alemanha 

nazista, sua origem germânica não apresentou um incômodo aos brasileiros, inclusive, não 

atrapalhou seus trabalhos como topógrafo no estado de Goiás.   

A trajetória de Janssen no Brasil é um epítome do paradoxo que cerca a imigração alemã. 

Por um lado, circunda sua memória o espectro de ter sido inimigo de guerra durante uma 

conflagração mundial e a dúvida sobre suas relações com o nazismo, doutrina política 

responsável por uma das maiores hecatombes da história. Por outro lado, ele é bem recebido 

em Goiânia, tido como “laborioso”, técnico qualificado que viria somar esforços em prol do 

“progresso” local. Por isso, seu trânsito por entre os grupos dominantes locais é facultado. 

É fato que ele gozou de certo prestígio local e era considerado uma pessoa dotada de 

carisma, construído principalmente no trabalho de regularização de diversas ocupações de 

terrenos públicos na capital estadual. A despeito das polêmicas em torno da trajetória de Janssen 

na Alemanha nazista, existem memórias muito positivas circundantes à sua obra. Elas o tomam, 

em alguns momentos, como um projeto utópico ou mesmo derrotado, de “correção” da 

urbanização de Goiânia, considerada “perfeita” em seus primórdios – por ter sido uma cidade 

planejada –, mas depois desvirtuada pela especulação imobiliária e crescimento sem 

planejamento. De maneira geral, a historiografia considera Janssen como uma espécie de 

incompreendido da história, interpreta-se que Goiânia teria se tornado uma cidade melhor se 

tivesse dado ouvidos às suas ideias, na verdade há falta de críticas aos impactos políticos e 

culturais nessas narrativas (MEDEIROS, 2010; GONÇALVES, 2002). 

Talvez a trajetória de Janssen expresse a ambígua relação do Brasil com a Alemanha, 

em que a admiração pelo país germânico caminha lado a lado com o ressentimento pelas duas 
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guerras mundiais em que nosso país lutou ao lado dos Aliados. Também podem expressar as 

ambiguidades da participação brasileira nessas duas guerras, pois sabemos que a escolha pelos 

Aliados não foi unanimidade, nem na década de 1910, tampouco na de 1940. Tais fatores 

certamente se faziam sentir em Goiânia, cidade que nasceu nos anos 1930 – em tempos de fortes 

tendências autoritárias – e floresceu sob o jugo do Estado Novo – quando o autoritarismo 

triunfou –, com o qual boa parte de seus grupos dominantes compactuou. 

 

1.3. A GOIÂNIA ENCONTRADA POR JANSSEN  

 

Para entendermos melhor a recepção de Janssen pela sociedade goianiense, é preciso 

conhecer a dinâmica histórica da cidade. Além da mudança de poder entre grupos 

oligárquicos14, o momento de mudança estrutural no pós-golpe de 1930 trouxe a necessidade 

de criação de uma nova e moderna cidade, para viabilizar a dinamização do mercado no centro 

do país. Da mesma forma que os cidadãos do Estado Novo denominaram o momento anterior 

da República brasileira como “velha”, a nova capital significaria uma força contrária e moderna 

às velhas oligarquias goianas. 

Durante a década de 1930, Goiás teve como interventor federal e governador, Pedro 

Ludovico Teixeira, nomeado por Getúlio Vargas. O estado manteve sua atividade econômica 

histórica: a produção agropecuária, devido às condições geográficas. Entretanto, por causa do 

anseio tecnocrata e da criação de um mercado interno, essa economia certamente sofreria um 

upgrade com a “Marcha para o Oeste”, tendo sua produção agilizada e com mais terras, pelo 

aumento de fronteiras produtivas e criação de novas relações de trabalho. Desse modo, Goiânia 

se tornou primordial para a exportação dos produtos primários e de consumo dos produtos 

industrializados advindos das regiões sul e sudeste. (OLIVEIRA, 2002). 

 

Esse estigma de terra do atraso, da decadência, nomeou o goiano por muito tempo, 

até que outra construção e outro estigma os substituíssem: a idéia de modernização e 

progresso, defendida pelo movimento pós-revolução de 1930, liderado por Pedro 

Ludovico Teixeira. A modernidade em Goiás começa a ser construída a partir desse 

 

14
 Sendo os que detinham a hegemonia antes ligada aos opositores de Vargas; e lembrando que Pedro Ludovico, 

creditado como fundador de Goiânia, foi posto como interventor pelo novo governo. 
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período como um movimento de ruptura com o “atraso”. O que de uma forma geral 

se observa nesse processo é uma valorização do meio urbano, como representação do 

moderno, em detrimento do rural (COSTA, 2017, p. 16).  

 

A modernidade se tornou a principal narrativa envolvente no processo de elaboração de 

Goiânia, que se apressou em deixar o cenário rural para trás – nas propagandas oficiais –, onde 

teria cultivado e repetido vícios políticos e econômicos durante muito tempo. À mostra deste 

ideal, se evidenciam os planejamentos urbanísticos de Attílio Corrêa Lima (1901-1943) e 

Armando Augusto de Godoy (1876-1944), sempre evocados como aqueles que pensaram a 

capital sobre o sertão desconhecido (GUIMARÃES, 2018). É certo que em qualquer pesquisa 

historiográfica acadêmica e de caráter oficial, nomes de Attílio Lima, Armando Augusto Godoy 

e dos irmãos Coimbra Bueno aparecem. É uma cartilha sempre seguida: Goiás é modernizada 

com a construção de Goiânia.  

 

Essa condição sociocultural denominada modernidade foi entendida como uma forma 

paradoxal de experiência do tempo e do espaço, um “turbilhão de permanente 

desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambigüidade e angústia” (Berman, 

1987), e fundamentalmente de aceleração do tempo e distanciamento progressivo 

entre o espaço de experiência e o horizonte de expectativa. Incapacidade de recordar 

e transmitir experiência, anacronização e fetichização cultural, racionalização e 

desencantamento do mundo são apenas algumas de suas principais características 

(ARRAIS. 2012, p. 178). 

 

Arrais (2012) argumenta contra uma ideia bastante engendrada na historiografia goiana: 

o primeiro projeto de Goiânia, construído pelo engenheiro civil italiano radicado no Brasil, 

Attílio Corrêa Lima, não logrou resultados, pois não se moldou à realidade brasileira. Attílio 

foi o responsável, num primeiro momento, pelo Plano diretor da nova capital goiana, além do 

urbanismo, também atuou como arquiteto, deixando impressões modernas nas primeiras 

edificações do centro da cidade (DINIZ, 2007). É correto afirmar que a modernidade disruptiva 

tão cara e comum ao campo da História, esteve presente nos projetistas, engenheiros, técnicos 

e urbanistas do período e foi reproduzida por muitos, inclusive historiadores, que narram tal 

episódio anos após a construção da nova capital. No entanto, Arrais alerta-nos que pela 

experiência goiana ser completamente diferente da origem europeia de conceituação de 

modernidade, os construtos narrativos da implementação da capital como símbolo de progresso, 

não são sustentáveis. O autor justifica isso com os relatórios do período do próprio Attílio 
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Corrêa Lima, que trazem respostas pontuais ao clima do cerrado. Ele buscou mesclar o 

conhecimento formal do urbanismo europeu com os problemas geográficos característicos da 

região em que Goiânia seria erigida.  

Vale destacar algo que é agregado ao fator de modernidade na construção de Goiânia é 

a “dualidade romanceada” criada com base nas figuras de Attílio Corrêa Lima e Augusto 

Godoy. No livro Goiânia: 50 anos (1985), o arquiteto Edgar A. Graeff aponta convicções destes 

dois urbanistas para a nova capital, e afirma sobre Attílio:  

 

É curioso observar – e útil para avaliar a extensão e a profundidade das contradições 

em foco – que em nenhum momento o arquiteto faz qualquer menção às idéias de 

Howard, defendidas com tanta ênfase por Godói. E este último, em nenhum momento 

menciona a intenção de monumentalidade insistentemente proclamada por Correia 

Lima. Esse jogo de meras insinuações e meias palavras denota, no mínimo, alguma 

birra de lado a lado. 

As presentes cogitações não se destinam aos colegas de ofício, que estão cansados de 

saber o que vai por trás das posições assumidas pelos dois urbanistas – elas, 

cogitações, destinam-se aos moradores de Goiânia, que mal conhecem os 

fundamentos do desencontro entre eles. Motivo pelo qual convém esclarecer alguns 

pontos do confronto (GRAEFF, 1985, p. 16).  

 

Realmente houve desacordos nos dois lados, como aponta Graeff (1985). O que o 

arquiteto expressa pode ser encarado como um mascaramento de jogo político. O que de fato 

aconteceu se baseia na desistência de Corrêa Lima em supervisionar a construção de Goiânia 

por motivos de: falta de verbas do estado, condições péssimas para o trabalho, pressão familiar 

acerca da distância (ele morava no Rio de Janeiro), tendência especulativa em volta da nascente 

cidade, etc. (MOTA, 2004). Com efeito, após a saída de Corrêa Lima, Godoy fez algumas 

alterações no traçado original, entre elas destaca-se a remarcação do Setor Sul, dando 

importância para lotes dos irmãos Coimbra Bueno. As mudanças posteriores, advindas de 

pressões políticas, são jogadas por Graeff para um nível apenas narrativo. 

No instante em que é estimada a memória de divergência sobre as linhas urbanas de 

Goiânia, uma de suas características históricas é colocada de lado: a especulação imobiliária. 

Sendo pensada como uma capital, uma cidade grande, se diferenciando dos vários municípios 

interioranos do Estado de Goiás, Goiânia não seria uma cidade agrária. Nos primeiros 

momentos da nova cidade, vislumbrava-se fábricas que subsidiariam a economia no intuito de 
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trazer novos moradores para a capital, porém, de acordo com a historiografia local, é visível 

que a venda/compra de terras no propósito de construir edificações foi essencial para o 

crescimento econômico. Os grupos médios e ricos, advindos de diversas regiões do Brasil, 

compravam imóveis a partir da propaganda de uma “Nova Capital”, e os grupos pobres vinham 

para tentarem uma nova vida e acabavam como construtores das classes dominantes.  

Sem Correia Lima, houve um novo Plano Diretor para Goiânia, resumido sob o Decreto 

90-A de 1938 (CORDEIRO, 1989). A lei é o resultado das modificações dos Coimbra Bueno e 

de Godoy15. Augusto Godoy é muitas vezes considerado a antítese de Correa Lima pela 

historiografia goianiense (GRAEFF, 1985), pois ao contrário do que se estabeleceu o Plano 

Modernizante e descolado da realidade de Lima, Godoy teria desenhado a nova capital com 

tom mais realista. Como visto, essa impressão do abstratíssimo Plano Diretor de Attílio C. Lima 

não é de fato verdadeira. Entretanto, Augusto Godoy deu sim uma forma palpável à Goiânia ao 

modificar o traçado em benefício dos loteamentos privados que viriam futuramente. Vale 

salientar que este urbanista foi contratado pela empresa dos irmãos Bueno, também 

preocupados em tornar os espaços de Goiânia vantajosos às suas construções particulares. Neste 

novo cenário, os trabalhos realizados pelo escritório de engenharia Bueno e Cia LTDA. seriam 

despendidos financeiramente pelo estado, com lotes e com uma porcentagem de todo o custo 

do empreendimento. A empresa dos irmãos compartilhava plantas dos loteamentos da nova 

capital a engenheiros e técnicos pelo Brasil, com a intenção de divulgar o novo projeto e, assim, 

gerar mais especulação no setor imobiliário. Logo, o decreto representou uma flexibilização 

para projetos privados antes mesmo do núcleo central da cidade ser completamente preenchido.  

Fazendo um diálogo com Pesavento, Oliveira (2002) discorre sobre as relações citadinas 

no contexto da região ocupada em Goiânia que se tornou o bairro Jardim Nova Esperança. 

Sobre a cidade, o autor defende que ela nada cria, apenas “[...] atrai para si tudo o que nasce, 

da natureza e do trabalho, noutros lugares: frutos e objetos, produtos e produtores, obras e 

criações, atividades e situações. O que ela cria? Nada. Ela centraliza as criações” (OLIVEIRA, 

2002, p.2). A cidade seria uma narrativa que parte de outras narrativas e é dessa centralização 

que gera algo novo, isto é, as criações urbanas seriam representações que conceituam a cidade. 

 

15
 Arquiteto que, como muitos outros, prestou serviços à empresa Bueno e Cia LTDA, durante a construção de 

Goiânia (GONÇALVES, 2002)  
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A propósito, o autor é conciso ao dizer que a narrativa que se tem de uma cidade é uma escolha 

da classe dominante. Classe essa na ponta de lança da especulação imobiliária e que atribui a 

esse tipo de prática o valor de mercado do imóvel.                                                                                

Na linha do tempo acerca das décadas, em 1950 ocorreu a criação de 106 loteamentos 

particulares; na década de 1960, apenas 20; na de 1970, 28. Mesmo com os números diminuindo 

ao longo das três décadas é interessante notar que na década de 1950 o estado flexibiliza ainda 

mais a criação de loteamentos particulares (OLIVEIRA, 2002, p.10). É naquele momento de 

apropriação de núcleos urbanos por empresas e sujeitos privados, que Janssen chegou à Capital 

e começou seus primeiros trabalhos como topógrafo. Esse primeiro contato com uma Goiânia 

sem infraestrutura, sem coordenação do Estado, segregada, espaçada e multifacetada refletiu 

em suas propostas de projetos para a capital já no início da década de 1950. Em pouco mais de 

três anos, o imigrante alemão conseguiu compreender quais eram os problemas urbanos e 

ofereceu soluções de longo prazo. 

Em um período de três anos, houve três (des)regulamentações que deram margem para 

o crescimento exponencial dos loteamentos privados em todo território goianiense. Em 1947, 

realizou-se um decreto que visava regulamentar as atividades privadas do parcelamento de 

terras, em termos da dimensão dos lotes e da obrigatoriedade de uma infraestrutura mínima. 

Apenas com isto tem-se uma maior abertura. O decreto perdurou até 1950, com a lei 176 “que 

revogou os artigos do Decreto 574/1947 que obrigavam a implantação de infraestrutura mínima 

pelo empreendedor” (MOTA, 2004, p.42). O que é mais atrativo ao capital que a desobrigação 

em dar condições mínimas de infraestrutura ao cidadão?  Durante o período em que a lei esteve 

em vigor “exigia-se dos empreendedores apenas a locação e abertura dos logradouros. Estes só 

poderiam ser pavimentados depois de receberem rede de água e esgoto” (MOTA, 2004, p.40). 

Posto isto, Goiânia mostrava-se submetida à uma forte pressão do mercado imobiliário, onde o 

Estado não tinha total controle dos novos planos, pois ele já estava tomado por pessoas ligadas 

ao setor especulativo imobiliário. O Plano Diretor vigente neste período dava diretrizes apenas 

a uma área de 15 km em volta do marco zero16 da capital [IMAGEM V], depois disso, o trato 

com o solo tomou diferentes direções.  

 

16 O marco zero da capital fica na conhecida Praça Cívica (que mudou recentemente para o nome: Praça Dr. Pedro 

Ludovico Teixeira). Este ponto marca a conjunção de avenidas principais para as regiões centrais e sul da cidade.   
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IMAGEM V - Mapa atual com raio de 15 km a partir do marco zero da capital

 

Imagem de Satélite da atual cidade de Goiânia com o raio de 15km centralizado no Palácio das Esmeraldas 

(marco zero da capital). Nesta imagem a malha urbana de Goiânia apenas chegou e/ou ultrapassou este limite 

citado por Janssen na região noroeste. A parte sul também apresenta expansão, entretanto é uma expansão tanto 

de Goiânia quanto do município vizinho de Aparecida de Goiânia.17  

 

Em 1947, Jerônymo Coimbra Bueno, um dos dois irmãos que fundaram a Bueno e Cia 

LTDA Cia – empresa que prestou serviços ao estado durante a construção da Capital –, se 

tornou Governador de Goiás, pela UDN. Como referido no começo deste trabalho, o convite 

para Janssen vir ao Brasil, ocorrido ainda na Alemanha, provém de Jerônymo, com a intenção 

de vivenciar aquele momento de efervescência de novos loteamentos na capital.  

 

[é] o momento em que os “interesses privados” entenderam estar amadurecidos 

suficientemente para abrirem e conduzirem o mercado imobiliário. Assim, 

procederam à criação de condições (políticas) para a alteração do aparato jurídico que 

 

17 Fonte: https://www.calcmaps.com/pt/map-radius/ 
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regulamentava a cidade. Nesse movimento destacou-se a figura do governador 

Jerônimo Coimbra Bueno, “legítimo representante dos interesses imobiliários” que 

“sanciona a lei n. 176, oriunda da Assembleia Legislativa, que revoga as seções 5 e 6 

do Código de Edificações – exatamente as disposições que exigiam a implantação de 

infraestrutura” [...]. uma vez que esses grupos se constituíram como empresários 

capitalistas, seu comportamento político mudou, levando-os a se articularem no 

interior da sociedade civil criando entidades de representação e se projetando na 

política institucional (OLIVEIRA, 2002, p.11-12). 

 

 Notável que a nova capital do Estado de Goiás foi um grande aparato servindo ao 

mercado imobiliário. Esse novo contexto, em que a classe dominante conseguiu encontrar local 

para sua atuação, acentuou-se no momento em que Coimbra Bueno, que ainda trabalhava 

diretamente no setor, se tornou governador e retirou as exigências de infraestrutura mínima para 

os loteamentos privados.  

 

1.4. A OBRA DE EWALD JANSSEN URBANISTA - SOBRE PLANOS DE 

URBANIZAÇÃO E PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA EM GOIÂNIA. 

 

O tipo de fonte analisada nesta dissertação limita-se aos relatórios escritos por Ewald 

Janssen, indicando soluções para problemas urbanísticos da Capital. Alguns deles serão tratados 

aqui, para compreendermos melhor sua obra e perspectivas de trabalho. Os relatórios aqui 

analisados são rascunhos e cópias dos originais, pois estes, possivelmente, estão guardados nos 

arquivos do estado de Goiás. Além disso, os documentos textuais que estão presentes no arquivo 

do Museu Antropológico são poucos em relação aos cartográficos. Fundamental enfatizar sobre 

um problema com os documentos cartográficos – como será discutido no segundo capítulo, 

uma grande maioria de plantas baixas e mapas não são de autoria de Janssen, mas sim cópias 

feitas de escritórios de engenharia. Os outros arquivos na Reserva documental, são cálculos 

matemáticos, cartas de Janssen para seus fiadores e outros rascunhos. Perante o reconhecimento 

desta pesquisa, a expectativa é que alguém enfrente as burocracias do estado e traga mais 

elementos à luz do dia. 

 O trabalho do imigrante alemão não se limitou apenas à capital, há pareceres de algumas 

cidades em similitude, como: Luziânia, Catalão, Quirinópolis; e de regiões atualmente 

pertencentes ao estado de Tocantins: a cidade de Araguaína. No Departamento de Viação e 
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Obras Públicas (DVOP) de Goiás, Janssen, como técnico, formulava e montava relatórios e 

memoriais descritivos sobre novos loteamentos. Muitos de seus trabalhos eram prestados a 

particulares e ao Estado. Sua tarefa era tornar legal alguns loteamentos irregulares, fazendo 

modificações nas áreas quando possível. Essas informações são melhor entendidas ao perceber 

o volume de memoriais descritivos que há no arquivo do Museu Antropológico da UFG: 245, 

no total. 

Antes de entrar em uma análise mais aprofundada dos relatórios, é preciso melhor 

compreendê-los. Datado em 27 de dezembro de 1952, intitulado “Plano de Urbanização”18 e 

escrito por Janssen, é dividido em três partes: “plano funcional das áreas; plano do traçado; 

plano funcional da localização e respectiva distribuição das áreas públicas e sociais”. Nesse 

documento, o autor pondera as instâncias estéticas e econômicas para o desenvolvimento das 

regiões da cidade, é uma necessidade puramente propagandística para a venda dos loteamentos. 

Nela há áreas comerciais, residenciais, industriais e áreas verdes.  

Uma questão interessante quando se estuda a produção de Janssen, é saber delimitar 

quando ele cede à pressão da especulação imobiliária na cidade e o quanto ele é ciente da 

necessidade do empreendimento privado para o crescimento da capital. Uma das problemáticas 

deste trabalho é compreender se o urbanista enxergou a clivagem social presente em Goiânia, 

isto é, se os loteamentos puramente especulativos estavam destinados à uma classe social, e os 

bairros sem infraestrutura e afastados do centro eram ocupados por moradores de classes mais 

baixas. Discute-se se houve um “público” que Janssen quis atingir urbanisticamente a partir dos 

seus projetos, se havia uma ideia de integrar os habitantes por completo à urbe e entre si, 

resolvendo assim alguns dos problemas que o imigrante observou em seus primeiros anos como 

morador na capital goiana.  

Nestas fontes, de estudos urbanísticos para o Estado, há de se considerar que por também 

ser uma representação da cidade, o autor busca formas de resumir seus traçados para uma só 

urbe que abrigaria todos os tipos de sujeitos sociais. É afirmativo que Janssen, acima disso tudo, 

tinha pretensões artísticas em seu trabalho arquitetônico.  

 

18 EWALD JANSSEN, Coleção. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Museu Antropológico. Reserva 

Técnica Documental: Coleção Ewald Janssen – 2018. Plano de Urbanização – Goiânia (Parte); (nº de registro: 

2018.03.0190). Goiânia, 1952a. 
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Goiânia, ainda no papel, já possuía um caráter elitista. Attílio defendia em seus planos 

essa diferença nas zonas: umas próximas ao centro da cidade, onde os funcionários públicos 

iriam morar; e as outras para serem implementadas aos operários das futuras indústrias. No 

trabalho de Janssen não é nítido se ele é crítico ou se exaltava tal diferença sócio urbana; e/ou 

como lidava com a segregação socioespacial. Em contrapartida, planejava e pensava numa 

ordenação das áreas residenciais próximas às fábricas. 

Em relação às diferenças sociais no espaço da cidade, havia propostas de Janssen no 

Plano de Urbanização, supracitado, para a criação de parques de lazer para a população. Em 

planos como o de Godoy, esses parques não foram citados nas regiões ao norte de Goiânia; em 

Janssen eles foram mencionados, especificamente, ao lado das possíveis indústrias. Isso 

demonstra uma preocupação com o lazer dos trabalhadores, houve também uma preocupação 

com seu estilo de vida. O objetivo das casas perto das fábricas serviria para evitar o tráfego pela 

região central da capital no deslocamento diário do trabalhador, problema quase insolúvel em 

grandes cidades. Esta consideração com o trabalhador não é feita para que estes tenham uma 

boa qualidade de vida, a cidade industrial tem a pretensão de coesão entre as necessidades dos 

trabalhadores com as do capital, garantindo eficiência e agilidade no acesso das fábricas aos 

trabalhadores. 

Em maio de 1952 houve outro relatório extenso de Janssen, no qual ele criticou a 

expansão desordenada da cidade (desdobramentos das leis de 1947 e de 1950), e propôs um 

crescimento interno de Goiânia antes da urbe se ligar aos municípios do entorno,19 para evitar 

os espaços vazios. No início do documento, comenta que os limites da cidade acompanham 

uma linha racional e não natural, e que o tamanho da área de 15 km a partir do marco zero (ver 

Figura III) é muito extensa, o que provoca um grande número de loteamentos que impediriam 

uma organizada urbanização da cidade. Sugere alguns pontos para uma melhor urbanização, 

como a separação entre as áreas que a expansão urbana deveria atingir em contraposição a 

outras em que não deveria chegar. Tem-se em vista que, em sua visão, deve-se pensar a cidade-

 

19EWALD JANSSEN, Coleção. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Museu Antropológico. Reserva 

Técnica Documental: Coleção Ewald Janssen – 2018. Delimitação dos perímetros urbanos e das cidades satélites 

da Cidade de Goiânia (nº de registro: 2018.03.0245). Goiânia, 1952b. 
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satélite para poucos habitantes. Frear essa desorganização do crescimento que se via em Goiânia 

seria um projeto incompatível com o mercado de imóveis, a isto Janssen explicava que: 

 

A completa supressão de traçados urbanos Nesta Capital, onde os lotes constituem 

elementos de relevante valor econômico e, vem aproximar Goiânia de todas as 

Cidades do País, seria muitíssimo prejudicial por estas razões recomendo sejam 

permitidos os traçados das áreas vagas ainda existentes dentro dos perímetros urbanos 

(JANSSEN, 1952a, p.4). 

 

Segundo Janssen, a falta de organização urbanística poderia trazer um valor negativo 

para a compra e venda dos loteamentos, demonstrando preocupação com o mercado imobiliário. 

Ou seja, ele não pediu para o Estado frear a autorização dos loteamentos particulares, em 

alternativa, pede que as áreas ainda não trabalhadas dentro do raio de 15km, sejam aproveitadas 

no movimento de expansão interna. 

Em outro relatório, de 12 de fevereiro de 1952, Janssen fez uma previsão de aumento 

da população goianiense através da exploração mineral no estado, da utilização da hidrelétrica 

no sul do estado, em Cachoeira Dourada, e pela construção de Brasília. Por conta da experiência 

profissional do urbanista, previa ele que a nova capital federal traria crescimentos em várias 

áreas econômicas de Goiânia. A indústria é o setor que Janssen considerou um dos mais 

importantes para o desenvolvimento urbano e o aumento da população, à vista disso, tais 

benefícios só poderiam ser aproveitados caso houvesse estruturação no município  

 

 Os excessos de cruzamentos de ruas com a Avenida mais importante, a Anhanguera, 

é condenável. Fôra de projeto de responsabilidade oficial um grande número de 

projetos particulares foi executado que representa, sem dúvida, uma louvável 

iniciativa particular: Mas, com excepção de uns poucos, todos outros bairros são 

orientados por interesses puramente financeiros não visando o conjunto orgânico da 

urbanização geral da cidade. Foi esquecida a organização de um plano geral 

orientando obrigatoriamente todos os demais projetos particulares no sentido das 

explicações acima feitas [...]. Com a pretensão de ‘fabrica’ lotes residenciais em 

grande escala existem atualmente aglomerações de bairros residenciais sem 

comunicações racionais aos bairros industriais, aos centros de trabalho. Na situação 

criada pelos fatos a distância entre a habitação e o lugar de trabalho é demasiada e 

além dessa dificuldade o cidadão, muitas vezes, tem que atravessar o centro da cidade, 

cujas consequências indesejáveis são demonstradas evidentemente pela situação 

desastrosa nesse sentido em que se combatem as administrações do Rio de Janeiro, 

São Paulo e Belo Horizonte, sem falar nos efeitos psyquicos [sic] sobre os habitantes. 

(JANSSEN, 1952b, p 1). 
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Neste trecho fica explícito que o autor vê os loteamentos privados como principal fator 

de desordenamento da cidade, por não seguirem uma homogeneização em suas implantações. 

Porém, essa falta de ordem não é total culpa dos particulares, já que o poder público era 

conivente com a “fabricação” de novos bairros e áreas que não seguiam um plano urbanístico 

definido. Janssen buscou argumentos no passado para justificar suas ações no presente. Isto 

significa que ele fez uma aproximação das suas ideias com o primeiro esboço da cidade e com 

o que era de mais moderno em termos urbanísticos no momento de sua criação. O autor buscou 

planejar algo novo para o local, apoiou-se nos estudos de outras cidades, pois via a esperança 

de um futuro moderno na memória arquitetônica de Goiânia, que porventura, se perdeu com os 

interesses privados.  

 

A urbanização não é uma simples divisão de áreas em lotes, mas abrange a soma 

assuntos como são: O trafego, a economia, a sociologia, a Higiene, a estética, o clima 

etc. E somente respeitando o conjunto de todos eles, será garantida uma obra vital e 

orgânica. (JANSSEN, 1952b. p. 1). 

 

Importante reconhecer que Janssen sempre se revelava preocupado com o 

funcionamento orgânico da cidade. Ele reafirmou sua opinião acerca da falta de planejamento 

da capital e da preponderância dos interesses privados, que atrapalhavam a organização do 

espaço urbano. Como se pode perceber, o imigrante é atento pelo zelo do Estado à infraestrutura 

e também à regulação, mas não condena a iniciativa privada de construção civil, para a qual 

também trabalhava. 

Em abril de 1954, Janssen assinou como técnico urbano o “Novo Plano Diretor”, uma 

proposta endereçada ao diretor do Departamento e Viações Públicas, órgão responsável pela 

preservação da infraestrutura da cidade, Eurico C. de Godoi20. É um plano diretor da cidade de 

Goiânia requerida pelo governador. Antes de entrar no assunto, Janssen ressaltou a falta de uma 

planta geral da capital feita pelo estado, razão pela qual ele se baseou em um documento de um 

escritório privado para fazer suas proposições. Provou que o governo estadual entregou 

 

20
EWALD JANSSEN, Coleção. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Museu Antropológico. Reserva 

Técnica Documental: Coleção Ewald Janssen – 2018. Novo “Plano Diretor” da Cidade de Goiânia (nº de registro: 

2018.03.0249). Goiânia, 1954 
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qualquer tipo de expansão urbana à iniciativa privada, origem do crescimento desordenado da 

capital. Tratou das áreas residenciais próximas às estações ferroviárias e zonas industriais, local 

de concentração de fábricas. 

Janssen lembrou com frequência da necessidade de áreas verdes para recreação e 

renovação do ar. Escreveu sobre as áreas verdes dos córregos Macambira, Ribeirão, Anicuns, 

além do Rio Meia Ponte: “O operário, com a família vai descansar. ‘As duas funções desta área 

são: produtivas e sociológicas para possibilitar o descanso do elemento trabalhador da cidade” 

(JANSSEN, 1952c). Além de uma obra detalhada sobre os problemas de Goiânia, trouxe 

soluções modernas demonstrando que compreende a necessidade da especulação imobiliária, e 

que ela pode coexistir com uma cidade planejada, cujas diretrizes de expansão deveriam ser 

fixadas e fiscalizadas pelo Estado.  

Ao ler a proposta de Janssen, nos perguntamos: por qual motivo Janssen julgava 

necessário um novo plano diretor após duas décadas de existência da capital? Para ele, a 

especulação imobiliária maculou um futuro ideal em termos urbanísticos, pois via a 

oportunidade de intervir em uma cidade modelo para o urbanismo, considerando a pouca idade 

de Goiânia. Os memoriais descritivos feitos a cada projeto não foram tratados aqui, pelos 

motivos expostos na apresentação desta dissertação, entretanto alguns documentos registraram 

a existência de medidas feitas pelo topógrafo para resolver os problemas que foram 

apresentados nos relatórios. Portanto, Janssen não só acusava, mas partia para a ação direta e 

ainda assim restam perguntas para serem feitas e respondidas. Uma delas é a dúvida sobre essa 

mudança no Plano Diretor da cidade proposta por ele, se traria benefícios para a população em 

geral e não apenas a um grupo específico, ou seja, aos grupos dominantes locais. 

Ewald Janssen endereçou os relatórios/ensaios para funcionários do DVOP, talvez por 

ser um dos membros do departamento e estar acostumado com o ambiente, ou por considerar 

que é dever do Estado o planejamento espacial urbano, e não apenas se limitar a manter serviços 

essenciais funcionando. Novamente, em Janssen, não há uma crítica firme à complacência do 

Estado com o abuso do poder privado, mas uma crítica às pessoas que estiveram à frente do 

estado. Nota-se que a diferença é uma visão personalista e até paternalista dos mecanismos 

estatais.  
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Apesar de o topógrafo ter usado métodos racionais e científicos para seu trabalho, 

ponderou bastante sobre o papel do trabalhador, seu modo de viver e de se locomover na cidade. 

É uma pena que questões assim não foram elaboradas em um diálogo com as maneiras de viver 

dos moradores, em suas formas criar e usar o espaço urbano, em seu cotidiano. À vista disso, 

buscou impor sua narrativa na direção de como uma cidade deveria ser e de como um citadino 

deveria se portar.  

A noção de Estado, que pôde ser interpretada nos trabalhos de Janssen, critica os 

empreendimentos do setor privado, pois a preocupação maior do urbanista era defender os 

benefícios que poderiam serem alcançados por todos em Goiânia, considerando o fato da cidade 

ser algo único, capaz de abrigar todos num mesmo meio, a despeito de desigualdades e 

diferenças. Isso recorda as primeiras visões urbanísticas do século XVIII e XIX, que 

enxergavam a cidade como um local de luta pela liberdade (BRESCIANI, 2002) e da 

individualização dos sujeitos oriundos das massas.  

Os documentos citados tratam de mudanças. A desagregação dos espaços físicos da 

cidade, decorrente da total dependência da especulação privada para o crescimento 

populacional de Goiânia, seria para Janssen ainda mais expressiva caso não houvesse uma 

intervenção do poder público com políticas de ordenamento urbano baseados em separações 

bem definidas de zonas.  

Ewald Janssen é essa figura de várias origens, narrativas e incógnitas, isto é, pode-se 

afirmar que ele era um urbanista ou um ex-aviador da Alemanha nazista porque as respostas 

estão corretas. Apropriando-se da metodologia histórica: é a inserção do sujeito no meio social 

que dará resposta em sua produção. Há a produção, que são os relatórios de um imigrante já 

familiarizado e inserido em uma Goiânia desconexa, com loteamentos separados por 

quilômetros de distância.  E há a resposta deste indivíduo, que carregava consigo, uma 

determinada visão do que uma cidade deveria ser e como um Estado deveria se portar. E, 

inserido no setor estatal estadual, cuidava justamente do espaço, apresentou um plano geral para 

resolver problemas que ele mesmo vivenciou, viu e contribuiu para realimentar – por meio de 

seu trabalho na iniciativa privada – ao longo do seu cotidiano. 

As respostas que Janssen comunicava às pressões externas não estavam totalmente 

interiorizadas, pois ele estava conectado à cidade, que é algo em movimento, tanto em 
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movimento cultural quanto espacial, então as suas decisões também precisavam mudar a 

depender das circunstâncias. Todavia, Janssen aparentava-se relutante na mudança, pelo menos 

no caso de Goiânia, pois insistia em ocupar os locais vagos da cidade, os “espaços monótonos”, 

com loteamentos privados.  

Salienta-se aqui um fator que marca o trabalho de Janssen - e que será melhor analisado 

no próximo capítulo -, dentro das zonas propostas em sua obra, a que mais possui importância 

para a “efetivação” da cidade, são as zonas industriais. A cidade-industrial que o urbanista 

propõe dá o sentido, não só para a economia local, mas para o restante do crescimento racional 

da cidade. As zonas verdes se relacionam com esta em prol de uma melhor qualidade de vida 

após horas de estresse ocasionado pelo trabalho; as vias e avenidas expressas são pensadas em 

melhorar o trânsito diário dos trabalhadores; as zonas residenciais, ora são distantes das 

fábricas, e assim evitam a poluição da fumaça, ora são próximas à indústria para que os 

empregados não demorem com o trajeto. Este modelo urbanístico é o que transparece como o 

ideal à Janssen em momentos pontuais e explícitos de sua obra e serão analisados nos capítulos 

a seguir.  

É importante salientar nesse final de capítulo que as próximas seções tratarão apenas da 

obra do topógrafo, A análise de sua vida, ao longo da pesquisa, quase não influenciou sua vida 

urbanística em Goiânia. Entretanto, buscar fatos da vida de Janssen era uma cobrança da 

academia que não entendia porque nunca era citada o passado na Alemanha de Janssen.  

 

CAPÍTULO 2. JANSSEN – UMA GOIÂNIA INDUSTRIALIZADA 

  

A seguir, será realizada uma análise sobre os relatórios de Janssen. Tal investigação, é 

importante para buscar compreender quais foram os reais objetivos que o alemão almejava, ao 

apresentar planos para a melhoria geral da cidade. O assunto converge com questões pontuais 

da urbanização da capital goiana, além do impacto da construção de Brasília sobre de Goiânia.  

Uma vez que o topógrafo se tornou morador de Goiânia e conhecedor dos problemas 

urbanísticos da cidade, sua atenção voltou-se para questões regionais, referentes à economia e 
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à industrialização da capital goiana. Observa-se ainda que, para o imigrante alemão, o valor da 

construção de Brasília marcaria a história do desenvolvimento do Estado.  

Visando o trabalhador, ao pensar em áreas que lhes servissem para lazer e descanso, 

Janssen ponderou em seus trabalhos sobre os principais problemas que existiam na época e 

maneiras para evitá-los. Tais se firmavam em questões do estresse mental e nas movimentações 

da mobilidade urbana. Com base nisto, surgem alguns questionamentos: os descansos eram para 

“acalmar” as massas a ponto de evitar que fossem “irracionais” e explosivas?; Janssen 

considerava os trabalhadores de modo empático, entendendo as necessidades da saúde mental 

levado por ideias sanitárias?; ou, como técnico, queria tudo em ordem, almejando a idealidade 

de uma cidade perfeita? Além disso, como morador em Goiânia, ainda pouco populosa e 

agrária, têm-se uma visão do que ela pôde se tornar dentro dos limites do cerrado, dessa forma, 

como e qual é esse espaço que Janssen descreve e interpreta? Para isso, é necessário visitar as 

fontes do urbanista alemão. À vista disso, os assuntos serão analisados a partir dos 

relatórios/ensaios apresentados no capítulo anterior, e investigados – confrontados – com a 

bibliografia que trata dos enunciados de Janssen. 

 

2.1 ENTUSIASMO COM A CRIAÇÃO DE BRASÍLIA - E A REVERBERAÇÃO EM 

GOIÁS 

  

O que se faz evidente em alguns documentos de Ewald Janssen é a sua empolgação com 

a construção de Brasília dentro do antigo território de Goiás, pois traria benefícios estruturais 

para a região, como por exemplo: melhorias no setor elétrico, na telecomunicação, ligações 

rodoviárias e ferroviárias. O urbanista insistia na ideia de a malha ferroviária ser necessária para 

que houvesse uma base industrial21 (JANSSEN, 1952). Até a década de 1930, a linha férrea se 

limitava à região sudeste do estado goiano, fato que fazia cidades como Catalão e Ipameri ter 

liderança no capital industrial (ARRIEL, 2017). Na década de 1940 e 1950 isso mudou, pois 

foi quando a linha chegou à Goiânia e Anápolis. A ferrovia seria essencial para escoar a 

produção goiana até os portos e centros consumidores, principalmente no tocante a produtos 

 

21 Como visto nos documentos 2018.03.0245 e 2018.03.0247 de Janssen presentes no MA-UFG. 
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industriais, do contrário, seus preços não seriam competitivos. Agora, voltando à Brasília, como 

ela influenciou no desenvolvimento econômico Goiano? 

Para o debate da relação urbanização e urbanismo será utilizada a dissertação de Igor 

Lacroix de 2012 intitulada “Brasília e a Industrialização Brasileira. Circulação, Comunicação 

e Indústria: representações no Plano Piloto”. neste trabalho o autor expõe e analisa o impacto 

desses elementos na região do Distrito Federal após a construção de Brasília.   

 

Brasília [...] representou o centro da ação de JK, iniciando um novo processo de 

organização da base produtiva nacional. A construção da nova capital fez parte de um 

quadro moderno de desenvolvimento industrial do país e determinou um possível elo 

entre a industrialização e a urbanização brasileiras. Para Carpinteró (2010, p. 79), 

Brasília “[...] antecipou [...] uma industrialização que se prenunciava [...]” no Brasil 

(LACROIX, 2013, p. 17). 

 

 A capital nacional manteve a associação entre urbanização e industrialização, pois este 

último é um processo social essencialmente urbano (LACROIX, 2013). Além disso é 

espacialmente regional, devido ao fato de as indústrias precisarem suprir as demandas locais. 

Em Brasília, este processo era, sobretudo, artificial, apesar de ser comum ao modelo capitalista 

atual, em que a implementação da cidade no local priorizado, era planejada por Juscelino 

Kubitscheck. 

 

Industrialização e urbanização são processos complementares que surgem do 

desenvolvimento humano. Com a industrialização, há a transformação urbana, ao 

mesmo tempo em que a urbanização torna factível o processo industrial. A 

urbanização é incorporada na lógica de desenvolvimento produtivo, passando a ser 

entendida como um de seus pressupostos (LACROIX, 2013, p. 14). 

 

Antes de JK, ainda no período do Estado Novo, as experiências de desenvolvimento 

urbano ligado ao industrial foram, em primeiro lugar, a CANG (Colônia Agrícola Nacional de 

Goiás), que se transformou no município de Ceres e acabou sendo uma experiência mais 

colonizadora do que agroindustrial22; segundo, a malha ferroviária que chegou ao centro do 

 

22 A CANG faz parte da marcha para o Oeste, experiência varguista que buscava integrar economicamente as 

regiões Centro-Oeste e Norte ao Sudeste.  
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Estado, especificamente o município de Anápolis (que fica a 68 km da capital), desenvolvendo 

uma indústria; e, por último, e mais expressivo, a construção de Goiânia (ARRIEL, 2017).   

 A expansão do sistema ferroviário no Estado de Goiás ficou suspensa no início do século 

XX, se limitando ao sul do estado, em regiões próximas ao triângulo mineiro, até a década de 

1930, sendo assim, a malha rodoviária foi sendo aberta para o escoamento da produção agrícola, 

sendo o principal canal utilizado na região (ARRIEL, 2017). Mesmo com a estrada de ferro 

chegando ao norte do atual estado do Tocantins, que antigamente pertencia à Goiás, a total falta 

de interesse público em ferrovias e o investimento privado do setor automotivo internacional 

levou à abertura de mais rodovias e expansões das “BRs” já existentes. 

Com exceção do pico do ciclo do ouro (no século XVIII), a base econômica do Estado 

de Goiás é agrícola. Tendo em vista a construção da estrada de ferro no Estado, nas décadas de 

1930 e 1940, nem sempre as cidades que a recebeu presenciaram a abertura das primeiras 

indústrias goianas:   

Catalão e Ipameri, se desenvolveram ofertando bens primários e semiprocessados, 

como charque e arroz, para o complexo cafeeiro paulista, e de lá recebiam bens de 

consumo, que por sua vez eram distribuídos para dentro do estado. Silva (2001) chega 

a afirmar que Goiás, com base na teoria da dependência, tinha o papel de periferia da 

periferia no sistema capitalista, pois fornecia bens primários e adquiria produtos 

transformados (ARRIEL, 2017, p. 68).  

 

Sem planos Federais e Estaduais, não houve preocupações no investimento da indústria 

goiana, a estrada de ferro chegou, mas tão somente auxiliou no escoamento de produtos 

primários. Além da falta de estruturação, um alto nível de consumo não foi verificado no estado, 

resultante do baixo nível econômico e demográfico da população goiana na época e da 

dificuldade nas vias secundárias para escoamento da produção vinda do Sudeste pelas ferrovias. 

Na década de 1940, existiam apenas: “301 estabelecimentos industriais, que empregavam 1.909 

trabalhadores e geravam 0,17% do Valor da Transformação Industrial (VTI) brasileiro” 

(ARRIEL, 2017, p. 86). Na década de 1950 havia: 623 estabelecimentos e 3.131 funcionários, 

porém, ainda inexpressivos e focados no sudeste do Estado, como reflexo do começo da estrada 

de Ferro. Tendeu-se a aumentar a produção industrial somente na década de 1960, quando 

Goiânia e Anápolis se tornaram líderes da economia industrial no estado. Porém, Anápolis ficou 
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no topo, pois, por muito tempo, foi fornecedora de bens alimentícios e de materiais para a 

construção da nova capital estadual, Goiânia, e, depois, da nova capital federal, Brasília. 

Em fevereiro de 1952, no relatório assinado por Janssen, intitulado: Exposições sobre a 

Urbanização da Cidade de Goiânia23, o autor listou alguns tópicos de infraestrutura que 

poderiam ser desenvolvidos em Goiás, aproveitando a construção da Capital Federal. Os pontos 

convergem com o plano de metas de Juscelino Kubitschek24, tais como a melhoria na usina 

hidrelétrica de Cachoeira Dourada, para suprir a necessidade energética do boom populacional 

que surgiria no planalto central; e a mineração de urânio para energia nuclear (município de 

Jataí) (JANSSEN, 1952). 

Além da usina hidrelétrica em Cachoeira Dourada e da energia nuclear, Janssen afirmou 

que a construção de Brasília abriria portas para o crescimento econômico de Goiás. Naquele 

contexto, reiterou que os rios que ligavam o Estado à região Norte do país seriam aproveitados, 

juntamente com a estrada de ferro e com a criação e a ampliação de algumas rodovias para uma 

maior e melhor escoação dos produtos industriais. Todos esses itens acarretariam um 

crescimento populacional de 1.500.000 (um milhão e meio) de habitantes “para essa capital 

[Goiânia] em futuro não muito longo” (JANSSEN, 1952, p.1) 25. 

 

A tarefa da urbanização é tomar providencias [sic] desde já, levando em conta o 

desenvolvimento acima citado criando as medidas adequadas. Esse planejamento 

urbanistico [sic] compõe-se em duas partes principais. 

1) A Divisão geral de todas as áreas e suas funções: [...]; 

2) O planejamento do trafego [sic] deve ligar o conjunto da cidade às redes de rodovias 

já existentes [...] (JANSSEN, 1952, p.1-2). 

 

Visível que a finalidade de Janssen era garantir antecipadamente uma estrutura urbana 

adequada aos futuros crescimentos populacionais na capital goiana. Para isso, separou suas 

 

23
 EWALD JANSSEN, Coleção. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Museu Antropológico. Reserva 

Técnica Documental: Coleção Ewald Janssen – 2018. Exposições sobre a Urbanização da Cidade de Goiânia (nº 

de registro: 2018.03.0247). Goiânia, 1952 

24
 Como escrito no próprio documento referenciado, o “Programa de Metas do presidente Juscelino Kubitschek” 

é um resumo para consulta dos “empreendimentos já realizados ou em execução naquele Plano” (1958). 

25
 Janssen escreve primeiro 200.000 (duzentos mil) habitantes, mas depois risca esse número e escreve acima o 

número atualiza de 1,5 milhões de habitantes. 
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principais preocupações em dois tópicos. No primeiro tópico, são citadas as áreas urbanas que 

deveriam ser separadas por função, lazer e administração, eram elas: residencial, comercial, 

industrial, ajardinadas (ou áreas verdes). Enfatizou que a distância entre as áreas industriais e 

residenciais deveriam ser curtas, e que a moradia precisaria conter traçados harmoniosos com 

as zonas verdes. Mais uma vez destacou-se a solicitude com a proximidade dos trabalhadores 

com as fábricas. Sob outra perspectiva, esta não seria exatamente uma preocupação, mas sim, 

um estímulo para o desenvolvimento econômico industrial, pois essa curta distância motivaria 

os moradores para o trabalho fabril, pois, sabe-se que os longos percursos dos trabalhadores 

brasileiros até o local de trabalho diminuem sua produtividade. 

 O segundo tópico se direciona à mobilidade urbana e ligação entre os bairros. Pode-se 

presumir que no período em que Janssen escreveu este documento, a maioria dos moradores de 

Goiânia não tinham acesso a automóveis, e o transporte público não conseguia suprir a demanda 

da população. Desse modo, restava o uso de bicicleta aos cidadãos – veículo relacionado às 

camadas mais baixas e que não possuía vias próprias de circulação, algo que aumentaria a 

segurança do ciclista. Conseguinte, acerca da ligação entre os bairros, o autor salientou que, 

além de facilitar a movimentação por entre diferentes locais da cidade, seria algo que 

consideraria o aumento dos veículos na capital. Sendo assim, demonstrava interesse em 

caminhos alternativos e vias marginais, para assim evitar um trânsito mais intenso no centro da 

cidade. Janssen finaliza dizendo: “Um ponto interessante nesse conjunto a ser mencionado é a 

falta absoluta em Goiânia de caminhos proprios [sic] para bicicletas respeitados em todos os 

projetos modernos de urbanização” (1952, p. 2).    

Já expostas suas ideias para uma futura capital populosa, o autor seguia com críticas ao 

trabalho urbanístico em Goiânia, dizendo que o elogiado Plano Diretor de Atílio Correia Lima 

foi abandonado dando lugar aos bairros particulares sem um padrão de construção e que 

visavam apenas a especulação imobiliária, Janssen escreve: 

 

[…] Fôra [sic] de projetos de responsabilidade oficial um grande numero [sic] de 

projetos particulares foi executado que representa, sem dúvida, uma louvavel [sic] 

inciativa particular: Mas, com excepção de uns poucos, todos outros bairros são 

orientados por interesses puramente financeiros não visando o conjunto organico [sic] 

da urbanização geral da cidade. Foi esquecida a organização (precoce) de um plano 

geral orientado obrigatoriamente todos os demais projetos particulares no sentido das 

explicações acima feitas (JANSSEN, 1952, p.2). 
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Ele não condenava e nem isentava a iniciativa privada pela falta de um traçado 

organizado em toda a incipiente capital, pelo contrário, entendia que a iniciativa privada havia 

prestado um excelente trabalho à capital estadual. Essa culpa recaiu ao Estado, por ter 

autorizado tantos projetos sem ao menos avaliar os futuros impactos advindos de uma falta de 

integração entre as áreas e os bairros. Analisando este trecho do período histórico goianiense, 

adquire-se um outro parâmetro, que interligou diretamente com a vida do imigrante alemão. 

Após o abandono do Plano Diretor de Atílio Correia Lima, quem assumiu a parte técnica 

foi a empresa dos irmãos Coimbra Bueno. Anos mais tarde, Jerônymo Coimbra Bueno se tornou 

Governador de Goiás, entre os anos de 1947 e 1950, e foi justamente em seu mandato que 

transcorreu um súbito aumento de loteamentos privados na capital (OLIVEIRA, 2002). 

Coimbra Bueno aprovou durante seus anos à frente do governo do Estado, a Lei n. 176 que 

eximia a obrigação de implantar uma infraestrutura básica nos loteamentos aprovados nos 

limites da capital. Na prática, seu governo transferiu à iniciativa privada a planejamento da 

expansão de Goiânia (GUIMARÃES, 2019). O mesmo governou para seus pares, além de 

possuir vários terrenos em Goiânia, conseguiu consolidar nos meios sociais e oficiais os 

interesses privados daqueles que tinham a terra como principal capital especulativo 

(OLIVEIRA, 2002). 

Em concordância com o primeiro capítulo deste trabalho, foi Jerônymo C. Bueno quem 

convidou Janssen, ainda em 1948, na Alemanha, para trabalhar no Estado de Goiás. O alemão, 

chegando em 1949 ao Brasil, participou desse aumento de loteamentos privados, ajudando a 

projetá-los. O imigrante criticava a iniciativa privada e a falta de gestão pública, no que tangia 

ao desordenado crescimento urbano goianiense, mas estava associado diretamente com essas 

ações – mesmo não sendo algo controlado por ele.  

Essa aparente contradição, no entanto, pode ser entendida por meio de uma leitura atenta 

da própria documentação deixada por Janssen. Ele não era contra a presença da iniciativa 

privada na construção de novos loteamentos e conjuntos habitacionais na capital. Entretanto, 

ele criticava a falta de um estado atuante, que planejasse os aspectos macroestruturais dessa 

expansão e regulasse a iniciativa privada (JANSSEN, 1952). A ausência do Estado como figura 

reguladora teria levado Goiânia a ter diversos problemas urbanos: 
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Por esse motivo aparecem outros defeitos seguintes:  

a) No sentido da divisão das áreas;  

[...]1) Áreas residenciais; 

[...] [2)] Partes industriais; 

[...] 3) Ajardinamentos; 

[...] [4)] O Tráfego; 

[...] Parte Técnica (JANSSEN, 1952, p.2-4). 

 

Explorando o primeiro ponto, o autor comparou o aumento da demarcação dos 

loteamentos ao ato de “fabricar”. Em relação às terras que antes eram homogêneas, e depois 

foram transformadas em diversos lotes (produto), serviram apenas para obtenção do lucro. Este 

processo, quase industrial, era o responsável pela desarticulação entre os diversos setores da 

capital e a falta de comunicação entre eles, que resultou em problemas de mobilidade, uma vez 

que o trabalhador precisava tomar uma grande distância entre sua casa e o trabalho, agravando 

não apenas o trânsito nas regiões específicas, mas também desgastando o trabalhador – 

inclusive em termos de saúde mental –, por ter de enfrentar tantos problemas diariamente, em 

seu trajeto entre o lar e o trabalho. 

O segundo tópico tratou-se de áreas industriais que ocupavam regiões onde deveriam 

ter sido projetadas uma “Cidade Jardim”, local de casas bastante arborizados e com parques 

para usufruto da população no futuro. Perceptível que Janssen entendeu que no momento inicial 

da capital, era necessário a participação pesada da economia industrial, entretanto, pelo fato 

dessas áreas estarem em locais verdes (consta a citação do local como a represa do rio Meia 

Ponte, atual represa do Jaó), a melhor opção era transformá-las em espaços residenciais. 

 Tais questões levam-nos ao terceiro ponto, ajardinamento. Neste tópico, o autor 

reclamou das poucas zonas verdes na capital e a existência de poucos parques na cidade, 

propondo a construção de alguns, tais como: o Bosque dos Buritis, o Parque Botafogo e, um 

Parque no Setor Leste26. Ele também lembrava das poucas “faixas verdes” que margeiam os 

 

26 Destes três parques, apenas o localizado no Setor Leste que não se manteve até atualmente. O Bosque dos 

Buritis, localizado no Setor Oeste é ainda bastante procurado pela população como local de lazer. O Parque 

Botafogo, antes margeando o córrego Botafogo e hoje a Marginal Botafogo (via expressa importante no centro de 
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rios e o nível baixo em que estes se encontram. Advertiu que o aproveitamento dessas faixas 

dependia de uma limpeza, porém, reconhecia que essas regiões continham difícil acesso e 

gastariam muito recurso público. À vista disso, propôs como solução a canalização de rios e a 

construção de “ruas decorativas ao lado dos canais com faichas [sic] verdes onde as condições 

do terreno indicar tais medidas” (JANSSEN, 1952, p.3). Além disso, sugeriu uma intensa 

preservação referente aos bosques e parques existentes, possivelmente na intenção de uma 

maior integração dessas zonas verdes ao plano urbanístico da cidade e, consequentemente, 

melhores opções de lazer à população. 

 No quarto ponto, “Tráfego” foram listadas algumas adversidades acerca do trânsito 

goianiense, que eram advindas da falta de organização geral dos loteamentos, e que não 

formavam ligações racionais com as principais avenidas da cidade e com as rodovias estaduais 

e federais. Janssen ressaltou ainda que os projetistas de Goiânia não pensaram em locais para o 

estacionamento de veículos motorizados, o que não era um real problema no período de criação 

da capital, mas que um dia viria a ser.  

Conseguinte, a “Parte Técnica” abrangeu um resumo do que já foi escrito anteriormente 

no relatório. O autor desenhou, em linhas gerais, ações técnicas que solucionaria a todos e 

quaisquer problemas passados e futuros em Goiânia, foram eles:  

 

1) É indispensavel [sic] elaborar os planos gerais de divisão das Áreas e de tráfego.  

2) Demarcação dos eixos principais e o controle da amarração de todos os setores 

entre sí [sic]. 

3) Projetos novos devem obedecer obrigatoriamente às diretrizes estabelecidas pelas 

autoridades. Por isso os interessados devem apresentar uma ante projeto que 

demonstre a sua adaptação técnica ao conjunto. (JANSSEN, 1952, p.4) 

  

Janssen finalizou o documento com uma crítica ao dever do Estado, que, segundo ele, 

deveria agir como regulador dos projetos privados, pois o principal problema em Goiânia era a 

permissividade dos poderes públicos para com a iniciativa privada somada à ocupação 

inconsequente e descontrolada do solo urbano. Cabia ao Estado cumprir suas funções de 

 
Goiânia) não é buscado pelos moradores, e ainda a parte oeste do local se tornou um parque de diversões na década 

de 1960. 
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planejar a ocupação do espaço urbano e fiscalizar a iniciativa privada, a fim de que tais metas 

fossem cumpridas. 

Voltando ao debate a respeito de Brasília, relembra-se que urbanização e 

industrialização andavam de mãos dadas nos projetos de desenvolvimento para o Brasil dos 

anos 1950. Portanto, o impacto que Janssen esperava em Goiânia, em função a construção da 

nova capital federal, era de que haveria um aumento do potencial industrial de Goiás, devido à 

necessidade de um aparelho de produção que suprisse as necessidades internas do mercado 

nacional brasileiro (LACROIX, 2013).  

A produção de Goiás, historicamente “periférica e complementar, que fora montada e 

sempre havia funcionado para atender às exigências dos centros dominantes, essa economia 

dependente e alienada” (LACROIX, 2013, p. 47), sofria uma possível reconfiguração de 

cenários, desencadeadas com a construção de Brasília. Janssen foi preciso ao citar a necessidade 

de melhorias nos campos da energia, ferrovias, estradas, e outras questões estruturais; pois há 

necessidade das classes que detém o poder aquisitivo, manter-se integradas nacionalmente. Era 

preciso, em sua visão, ampliar a infraestrutura do estado, para que houvesse energia para suprir 

a produção industrial e vias de escoamento eficientes e baratas, para que as mercadorias 

chegassem aos mercados consumidores ou aos portos para exportação a preços competitivos 

com outros mercados industriais.   

Essa idealidade da cidade industrial permanece em Janssen ao longo do período que 

viveu no Brasil, não se limitando aos anos 1950. Na década de 197027, durante o Milagre 

Brasileiro, quando os projetos industrializantes foram reatualizados, o topógrafo alemão listou 

no documento “Plano de Desenvolvimento Urbanístico de Goiânia”, quais eram os setores que 

deveriam ser providencialmente instalados na região industrial delimitada para a capital. Desta 

forma, pode-se dizer que Janssen enxergava uma alternativa e possibilidade objetiva para Goiás 

se desvencilhar de sua história agroexportadora, considerando ainda mais um urbanismo 

moderno e industrial. Essa concepção de cidade e economia entrelaçadas, provém do senso 

comum de associar modernidade à industrialização de base. 

 

27
 EWALD JANSSEN, Coleção. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Museu Antropológico. Reserva 

Técnica Documental: Coleção Ewald Janssen – 2018. Plano de Desenvolvimento Urbanístico de Goiânia (nº de 

registro: 2018.03.0274). Goiânia, 1970 
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Retornando ao contexto dos anos 1950, duas edições do jornal alemão 

“Wilhelmshavener Zeitung”28 de 1957 mostram que Janssen pôde ter participado diretamente 

das mediações entre governo nacional e indústrias estrangeiras, para a implementação destas 

em solo brasileiro. A primeira edição, de 23 de julho do ano, intitulada “Zwei Satellitenstädte 

für “Brasilia” [Duas cidades satélites para “Brasília”] foi introduzida com um relato de Janssen, 

sobre o seu retorno à Alemanha, a passeio, após oito anos:  

 

Depois de oito anos, volto à Wilhelmshaven e à Alemanha novamente. Lá no Brasil, 

as máquinas de escrever Olympia também já são vendidas e oferecidas no interior do 

país há alguns meses, mas isso provavelmente é a única coisa, além da saudade que 

de vez em quando tenho pela Cidade de Jade, é o que se ouve e se vê de 

Wilhelmshaven". Isso é o que Ewald Janssen de Wilhelmshaven, que emigrou em 

1949, nos disse ontem, um menino de Siebethsburg que veio de férias e atualmente 

está alojado com seus pais em 51 tom-Brok-Strasse (WILHELMSHAVENER 

ZEITUNG, 1957a). 29 

 

Esta matéria feita pelo jornal ocupa apenas uma página da gazeta. Nela há uma pequena 

contextualização de Janssen antes da guerra e o apresenta como alguém que tem local de 

destaque no governo brasileiro como urbanista. É notável que as informações nesta matéria 

foram dadas pelo próprio imigrante, sendo assim, o jornal continua com uma breve exposição 

de Janssen após sua chegada no Brasil.  

 

Oito anos se passaram. Ewald Janssen atuou no estado de Goiás, o estado mais 

promissor do Brasil, como urbanista contratado nos primeiros três anos. Agora, como 

cidadão, ele se associou a empresas brasileiras e está construindo cidades por conta 

própria. Grandes contratos governamentais estão incluídos e também o pedido mais 

bonito; 

Duas cidades satélites de “Brasília”, a nova capital do Brasil no estado de Goiás. O 

homem Wilhelmshaven goza do maior respeito “ali” (WILHELMSHAVENER 

ZEITUNG, 1957a).30  

 

 Nesta menção, não foram citados os nomes daquelas cidades satélites de Brasília em 

que Janssen trabalhava como urbanista e topógrafo. Mas ao averiguar o arquivo no Museu 

 
28 “Wilhelmshavener Zeitung” é o jornal da cidade natal de Janssen, Wilhelmshaven. O periódico foi fundado em 

1874 (ZEITUNG, 2021). 

29 Tradução pessoal 

30 Tradução pessoal 
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Antropológico, é possível afirmar que as duas cidades são Luziânia [IMAGEM VI] e 

Cavalcante [IMAGEM VII], nas quais constam um número relevante de materiais topográficos, 

entre croquis, plantas baixas, relatórios, memoriais de cálculos e até contratos inventariados no 

acervo 31.  

IMAGEM VI – Plano de Urbanização da cidade de Luziânia 

 

IMAGEM VII – Planta do Distrito de Veadeiros – Município de Cavalcante 

 

 

 

31 São 39 arquivos inventariados no Museu Antropológico referentes à cidade de Luziânia; e 8 referentes à 

Cavalcante. 
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No contrato assinado entre a Imobiliária do Planalto Central LTDA., Ewald Janssen foi 

encarregado da criação de dois loteamentos para Luziânia: Aeroporto e Fumal [imagem VIII]. 

Ainda assim, foi acrescentado no final do projeto, um novo loteamento: Vera Cruz32.  

 

IMAGEM VIII – Contrato de prestação de Serviços de Janssen em Luziânia (GO) - primeira 

e última página33 

 

 

Nota-se que os selos na última página, isto afirma a oficialidade do projeto, firmado em cartório pelas duas 

partes. 

 

 O trecho no Jornal, em que constava dizia que o imigrante era alguém que “goza de 

respeito”, revela uma tentativa de autopromoção de Janssen, foi algo certeiro naquele contexto, 

pois sua visita à Alemanha possuía outro motivo além de rever a família:  

 

Suas primeiras férias em oito anos o levaram a Wilhelmshaven, sua cidade natal, e em 

14 dias irá a Berlim para a exposição de construção. Lá ele quer coletar novas ideias. 

 

32 2018.03.1296 Plano de Urbanização de Luziânia – Bairro Vera Cruz 

33
 EWALD JANSSEN, Coleção. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Museu Antropológico. Reserva 

Técnica Documental: Coleção Ewald Janssen – 2018. Confecção do Plano Diretor da Cidade de Luziânia (nº 

de registro: 2018.03.0470). Goiânia, 1951. 
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No dia 5 de outubro ele retornará ao Jade [cidade vizinha a Wilhelmshaven] por mais 

três semanas (Wilhelmshavener Zeitung, 1957a).34 

 

Na edição de 9 de agosto de 1957 [IMAGEM IX], o outro propósito de sua visita à 

Alemanha em pleno governo JK (1956 a 1961) se tornou mais evidente. Na matéria “Neue 

Verwendung für U-Boots-Kasernen” [Novos usos para quartéis de submarinos] há uma 

entrevista de um membro do Parlamento da República Federal da Alemanha, o Vice-almirante 

a. D. Hellmuth Heye, sobre obras de infraestrutura na região de Wilhelmshaven. Ele enfatiza 

que, aproveitando a visita à cidade para comemorar seu aniversário, houve um diálogo entre o 

vice-almirante Heye e Ewald Janssen, em que conversaram sobre uma possível instalação de 

indústrias alemãs nas cidades-satélites de cuja construção o imigrante se integrava, em torno de 

Brasília35: 

 

O membro do Bundestag pelo distrito eleitoral de Wilhelmshaven-Friesland, Vice-

Almirante a. D. Hellmuth Heye, que também concorre em seu antigo círculo eleitoral 

na lista da CDU em seu antigo círculo eleitoral em 15 de setembro e comemora hoje 

62 anos, reuniu-se no beach hall com o urbanista e promotor industrial brasileiro 

Ewald Janssen, natural de Wilhelmshaven entre outras coisas, está construindo uma 

das cidades-satélites da nova capital Brasília no Brasil. Tratava-se principalmente da 

instalação de ramos industriais alemães no Brasil  (Wilhelmshavener Zeitung, 

1957b).36 

 

 

 

 

IMAGEM IX - Jornal alemão Wilhelmshaven Zeitung que relata o diálogo de Janssen com 

parlamentar do país germânico: 

 

34 Tradução pessoal 

35Infelizmente não são citadas nessa matéria quais tipos de indústria Janssen queria e a Alemanha estava disposta 

a exportar para Goiás.  

36 Tradução pessoal 
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Ewald Janssen aparece à esquerda d fotografia ao lado de membros do parlamento alemão. 

 

Em poucos dias de publicação entre as duas edições do Jornal, Janssen passou de apenas 

urbanista a “urbanista e promotor industrial”. Vale frisar que, embora ele tenha sido, na prática, 

um urbanista em Goiás, oficialmente sua profissão reconhecida pelo Estado brasileiro era tão 

somente de topógrafo. Para o alemão, a importância das indústrias na economia de uma região 

era questão relevante para a implicação entre urbanismo e urbanização. Diante disso, nota-se 

que o jornal apresentava a reunião entre o parlamentar alemão e Ewald Janssen como um evento 

dotado de certo caráter oficial, sendo possível entender que ao topógrafo foi atribuído o dever 

de representar o Governo de Goiás. Assim, o jornal tentava apresentar a visita a familiares, 

realizada nas férias de Janssen, como missão oficial no exterior. Todavia, não há como constatar 

a oficialidade desta mediação através das fontes no MA, muito embora fique evidente como 

Janssen tentou aproveitar sua viagem à Alemanha para conectar o Brasil de JK ao “Milagre 

Alemão”, momento de desenvolvimento econômico e reindustrialização da Alemanha 

Ocidental, a partir de 1950 (FEIJÓ, 2009). 
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 Importante frisar que os anos de Juscelino Kubitschek como presidente do Brasil 

marcaram uma experiência desenvolvimentista para o setor industrial, pois foram uns dos 

poucos períodos de estabilidade política entre 1945 e 1964, entre o final da Segunda Guerra 

Mundial e início da Ditadura militar, respectivamente. A característica marcante do nacional-

desenvolvimentismo de Kubitschek era a “intensificação do desenvolvimento industrial de tipo 

capitalista” (MOREIRA, 2016, p. 159).  

 

O financiamento do Programa de Metas foi, durante todo o governo de JK, um dos 

pontos frágeis e de mais difícil solução. O país não contava com uma poupança interna 

capaz de arcar com os elevados custos da plataforma governamental.  No plano 

internacional, os empréstimos de governo a governo, que prevaleceram no imediato 

pós-guerra, estavam francamente descartados em favor da inversão direta de capitais 

em economias consideradas promissoras. Diante desse quadro, Juscelino 

implementou grande parte do plano de metas emitindo papel moeda e incentivando a 

instalação de multinacionais no país, o que resultou no aumento inflacionário e na 

ampliação da presença do capital internacional na economia brasileira (MOREIRA, 

2016, p. 179). 

 

 A presença de capital internacional e indústrias multinacionais eram um dos pontos 

necessários para a sobrevivência do Plano de Metas de JK. O capital investido por outros países 

no Brasil, segundo Melo e Caputo (2009), totalizou-se em 497 milhões de dólares, em que os 

EUA investiram com US$ 216,5 milhões e a Alemanha investiu, em segundo lugar, com US$ 

93,0 milhões. Os dois países trouxeram montadoras automobilísticas ao Brasil, pelo fato de 

uma maior presença de pneumáticos ser uma das metas de JK. Sendo assim, em 1953, a 

Volkswagen, empresa Alemã, se instalou no Brasil e foi importante para a economia industrial 

brasileira. Outras empresas alemãs que vieram durante o período JK para o Brasil e investiram 

nesse setor, foram as Bosch e Krupp.  

 Após o fim da Segunda Guerra Mundial há um período de reconstrução da Economia 

alemã, este é visto com interesse por vários olhos, um destes era os de Janssen. Ewald Janssen 

faz sua viagem à Alemanha e, possivelmente, tinha como intuito fazer uma parceria entre duas 

nações que passavam por um momento de reascensão industrial – em suas respectivas e devidas 

proporções.  

 Segundo Klein (2013) o projeto econômico usado na Alemanha Ocidental pós-segunda 

guerra pode ser chamada de Ordoliberalismo. Nesta corrente preconiza-se controle da inflação, 
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segurança a investimentos por indivíduos e empresas e controle dos juros pelo Estado. É uma 

relação próxima entre a Máquina de Administração Estatal e o Mercado, onde o crescimento 

econômico deste é regulado pelo primeiro, mas a ação é privada e o benefício volta-se para 

ambos. Ao trabalhador há um suporte melhor com seguro-desemprego, previdência e saúde 

ampliada.   

 Uma linha mais liberal foi proposta ainda no período nazista, como forma de 

antagonismo ao modelo estatizante do Nazismo. Isso é algo significativo, pois no pós-guerra 

houve um esforço em desnazificar a estrutura do Estado. Essa desnazificação – como 

mencionado no primeiro capítulo deste trabalho – não só “fichou” os partidários do Partido 

Nacional Socialista Alemão, mas retirou agentes políticos que ocupavam cargos do executivo 

e legislativo (LOPES, 2015). Com isso, as ações econômicas, sociais, culturais e de 

urbanização, são também revistas e alteradas com o intuito de rejeitar o período fascista e 

implementar uma nova ordem contrária ao passado (dentro de certos limites). Isso certamente 

implicava na redução do Estado. 

 Estes pensadores do Ordoliberalismo, vendo o sucesso econômico promovido pela 

União Soviética, incorporaram elementos do controle e planejamento econômico do Estado 

Soviético em suas proposições (KLEIN, 2013). A intenção era instituir uma terceira via 

econômica, um conceito ainda não praticado nos países europeus. Rejeitavam as concepções 

do liberalismo clássico de Adam Smith, por compreenderem que o papel do maquinário público 

era o controle dos excessos do Capitalismo e deixavam de lado um controle tão forte do Estado, 

para que este não monopolizasse todos os setores industriais e de serviço.  

 Nos primeiros documentos de Janssen nos anos 1950, a todo momento, é criticada a 

falta de unidade urbana em Goiânia causada por loteamentos e edificações privados. Sem a 

devida análise, pensa-se que ele é contra esse mercado privado, entretanto o que o autor indica 

é a falta do poder público em manobrar o crescimento, planejando-o. Resumindo, Janssen 

esperava uma fiscalização estatal para as ações privadas. Entretanto é importante fazer uma 

ressalva: por mais que esta ideia se assemelhe ao Ordoliberalismo, uma conexão direta com 

essa doutrina econômica só pode ser pensada a partir da construção de Brasília e as idas de 

Janssen à Alemanha, ao final da década de 1950. Todavia, é fato que, em seus escritos, Janssen 

sempre condenou a quase completa ausência de regulamentação das imobiliárias e 
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incorporadoras privadas em Goiânia. Ao mesmo tempo, nunca defendeu que a iniciativa privada 

tivesse suas ações suprimidas, sendo elas assumidas diretamente pelo Estado.  

Pode-se observar uma outra semelhança entre o modelo econômico Alemão e o 

momento econômico Brasileiro dos anos 1950: “[...] no Ordoliberalismo o crédito é usado para 

fomentar o setor exportador, a fim de que o país exporte seus bens para outros países para se 

tornar competitivo no mercado externo (KLEIN,2013, p. 35)”. O Brasil de JK, no qual Janssen 

estava inserido, buscava facilitar a instalação de grandes indústrias em solo nacional visando 

uma estabilização econômica e competitividade aos moldes capitalistas37. Ou seja, havia um 

papel atuante do Estado, no campo do planejamento econômico. Várias ressalvas precisam ser 

feitas, principalmente sobre exportações. Desde o Imperialismo visto no século XIX, uma 

competição no mercado internacional é o mote de nações que buscam soberania econômica. A 

Alemanha pós-guerra buscar isso é apenas retornar à uma posição que já se encontrava antes. 

O Brasil, entretanto, mesmo com a industrialização de Vargas na década de 1930, não consegue 

chegar à igualdade com outros países economicamente dominantes. A reconstrução Alemã 

Ocidental, é contém uma busca pela soberania econômica não verificada no Brasil. 

 

[...] Dentre as políticas do Ordoliberalismo estão, uma política monetária 

independente, o controle de cartéis e monopólios, o abandono do protecionismo, uma 

política econômica estável e previsível [...] a correção das reações anormais dos 

mercados por parte do Estado, de forma que o mesmo venha a intervir, 

responsabilizando-se por suavizar as flutuações conjunturais [...] (KLEIN, 2013, p. 

38) 

 

 O trecho acima mostra algumas características de controle do mercado pela economia, 

o autor do texto enfatiza que essa gestão pública não busca nortear um crescimento econômico, 

mas sim de dar suporte à eventuais crises e práticas, como o monopólio e carteis.  

Não há menções diretas do Ordoliberalismo nos documentos de Janssen, entretanto se 

havia conhecimento das características econômicas pelo urbanista, é provável que foi agregado 

 

37 Diferentemente de um investimento no mercado nacional, as indústrias de maior porte eram multinacionais que 

já tinham um mercado estável fora. O uso do solo brasileiro por essas empresas foi também o uso da mão-de-obra 

barata. 
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em seus projetos para Goiânia. Também é necessário pensar, e isso é fato, que Janssen vinha 

do governo nazista, onde o controle estatal era presente em todos os âmbitos da sociedade, isso 

inclui construções públicas, reformas urbanas e economia (KLEIN, 2013).  

De qualquer forma, pode-se afirmar que o sucesso econômico da Alemanha chegou a 

um imigrante germânico no Brasil e também aos brasileiros. A presença de empresas alemãs 

em solo nacional tornou-se parte da política oficial de JK. A visita de Janssen se tornou uma 

tentativa de buscar investimentos para o Brasil. Seus diálogos com políticos em seu país natal 

não foram resultado apenas de pulsão própria, na expectativa de validar economicamente seu 

trabalho urbanístico em Goiás. Ainda que, o encontro entre o imigrante e o parlamentar em 

Wilhelmshaven, não possuiu um caráter oficial, um dos motivos para entender tal ação, 

decorreu do período desenvolvimentista38 que o Brasil presenciava com JK. Ou seja, Janssen 

buscava aproveitar o clima de investimentos alemães no setor industrial do Brasil para trazer 

algum projeto a Goiás, utilizando o argumento do estado ser próximo à nova capital federal.  

 

2.2. RELATÓRIOS E ENSAIOS – ANÁLISE PORMENORIZADA DOS 

DOCUMENTOS DE EWALD JANSSEN RELACIONADOS À URBANIZAÇÃO EM 

GOIÂNIA 

 

 Mencionados anteriormente, os relatórios e ensaios urbanísticos sobre Goiânia, escritos 

por Ewald Janssen, se configuram na análise central dessa pesquisa. As fontes estão presentes 

na reserva documental do Museu Antropológico da UFG para consulta. A abordagem dos 

suportes já enunciados, novamente se apresentam num estudo mais elaborado e, para melhor 

entendimento, serão confrontados com a bibliografia especializada na temática de urbanismo, 

juntamente com historiografia regional referente ao período de 1950 a 1970. 

 

38 O desenvolvimentismo de JK e o Ordoliberalismo Alemão se utilizaram de empresas privadas para a aceleração 

da economia, entretanto aqui no Brasil houve uma forte presença do Estado com investimento em industriais de 

base, sobretudo estrangeiras (algumas sendo Alemãs) e na infraestrutura urbana (MOREIRA, 2016), na Alemanha 

o Estado se conteve apenas na regulação, deram preferência de empresas locais e, uma de suas características, a 

desvalorização da moeda para o aumento da exportação (KLEIN, 2013). 



86 

 

 

 

À vista do primeiro documento citado no capítulo anterior “Plano de Urbanização - 

Goiânia”39, o mesmo não se apresenta datilografado por completo, por isso, foi necessário 

recorrer ao seu rascunho, presente no mesmo acervo, para complementar a análise40. Nesta 

fonte, Janssen ressaltou que as áreas residenciais deveriam ficar próximas às industriais das 

cidades, para que houvesse um alívio no trânsito do centro de Goiânia pois, segundo ele, esse 

era um problema em grandes centros urbanos, já naquele período.  Além disso, o trabalhador 

da indústria estaria próximo ao seu trabalho, evitando grandes transtornos para si mesmo e para 

a gestão da cidade. 

Tal segregação da cidade é algo recorrente na obra de Janssen. Por mais que houvesse 

uma preocupação com a mobilidade do trabalhador, essa marginalização espacial – as áreas 

industriais ocupariam os limites municipais ao norte de Goiânia – refletiria em uma 

marginalização social e política, pois o centro administrativo e econômico da urbe estaria 

reservado às pessoas fora das classes baixas, historicamente, a classe dominante. 

 No documento “SITUAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO EM RELAÇÃO:1) à planta 

cadastral da cidade; 2) à [sic] loteamentos; 3) à [sic] lotes; 4) à [sic] glebas, e sugestões para 

corrigir e normalizar a situação”, de abril de 1970, aponta-se que Janssen não foi uma figura 

ouvida pelos cargos técnicos e políticos, visto que ele demostrou contrariedades que repetem o 

teor de suas críticas contidas no material produzido na década de 1950. Neste relatório, o 

engenheiro datilografou uma tabela com os problemas da cidade no período, expondo possíveis 

formas de corrigir o que considerava erros de urbanismo. Começou então, com uma rápida 

análise da Planta Cadastral da Cidade. 

 

A planta [cadastral] existente só tem valor de uma planta de orientação, ela foi 

executada em parte com base nas coordenadas fornecidas e calculadas por sistemas 

poligonais muitos não interligados, e uma grande parte do loteamento sem 

coordenadas foi adaptada graficamente com muitas falhas (JANSSEN, 1970, p. 1). 

 

39
 EWALD JANSSEN, Coleção. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Museu Antropológico. Reserva 

Técnica Documental: Coleção Ewald Janssen – 2018. Plano de Urbanização – Goiânia (Parte); (nº de registro: 

2018.03.0190). Goiânia, 1952. 

40
 Rascunhos manuscritos desse mesmo documento em alemão, como o documento: EWALD JANSSEN, 

Coleção. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Museu Antropológico. Reserva Técnica Documental: 

Coleção Ewald Janssen – 2018. Gedanken zum Urbanismus von Goiânia (nº de registro: 2018.03.0192). Goiânia, 

s.d; 
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Foi exposta a falta de gestão pública para providenciar uma planta com as demarcações 

corretas de bairros e lotes na capital, assim ordenando os locais corretos para futuras 

construções particulares. Também há críticas à falta de cálculos, como a falta de ligações entre 

avenidas, terrenos públicos e particulares41. Tais problemas não ocorreriam se o município 

mantivesse um arquivo detalhado das plantas baixas dos lotes particulares, segundo 

argumentava Janssen. 

Duas sugestões foram apresentadas, sendo: uma que se resumia na construção das vias 

para cada loteamento; outra, que se baseava na realização de “aerofotogrametrias”42 das vias. 

A aerofotogrametria seria a obtenção de dados topográficos de uma região a partir de fotos 

áreas. No arquivo do museu há poucas fotografias aéreas, constam apenas da região 

metropolitana de Goiânia. Em Trindade, tais fotos são de estradas de chão (vias térreas) e estão 

coladas uma à outra, formando o caminho da via, além de sobrescritas com alguns cálculos. 

Além disso, houve também a proposta de produções para duas plantas, uma em escala 1:5000 

com as áreas loteadas e uma de 1:1000 sem divisões.  

Janssen denunciou certa morosidade na prefeitura com os registros da construção civil, 

visto que a maioria dos loteamentos da cidade não tinham plantas. As ideias sugeridas foram ir 

até os arquivos da antiga CELG (Companhia Energética de Goiás), SANEAGO (Companhia 

Saneamento de Goiás S/A) e de “cartórios de registros de imóveis, das firmas imobiliárias, dos 

proprietários de Loteamentos e dos engenheiros e técnicos (da firma TECNART, por exemplo), 

e recuperar todas as plantas perdidas na escala 1:1000” (JANSSEN, 1970, p. 1).  Para além da 

CELG, SANEAGO, TECNART, e a parte oficial dos cartórios, Janssen citava fontes privadas, 

como maiores detentores das plantas atualizadas da cidade, sugerindo que estas esferas tinham 

mais controle sobre os espaços físicos urbanos de Goiânia até a década de 1970, que o próprio 

Estado. Dessa forma, a recuperação dessas plantas perdidas ajudaria no trabalho dos técnicos 

do Estado, grupo do qual o autor fez parte. 

 
41

 A exemplo, no documento: EWALD JANSSEN, Coleção. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Museu 

Antropológico. Reserva Técnica Documental: Coleção Ewald Janssen – 2018. Retificação do Setor “Leste” (nº de 

registro: 2018.03.0194). Goiânia, 1951; Janssen cita um erro de cálculo matemático de quase 100 m na Quinta 

Avenida na planta do Setor Leste em Goiânia, causando um problema real no trânsito da cidade. 

42
 EWALD JANSSEN, Coleção. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Museu Antropológico. Reserva 

Técnica Documental: Coleção Ewald Janssen – 2018. Vista Aérea (nº de registro: 2018.03.0307). Goiânia, s.d 
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Ao que se refere à falta de registro e/ou atualização das plantas, Janssen afirmou:  

 

Dos loteamentos aprovados e registrados a maior parte das plantas originais sumiu 

[sic]; [...] Muitos loteamentos foram modificados; [...] Alguns loteamentos 

representam falhas técnicas, erros no levantamento, nas amarrações, no cálculo dos 

eixos [...] Existem bairros já construídos sem nenhuma planta cadastral. (JANSSEN, 

p. 1). 

 

A questão de o próprio poder público não dispor um registro de seu território, 

demonstrava que as construções e futura expansão imobiliária de Goiânia estavam nas mãos 

dos particulares. Quanto aos locais advindos de ocupações, também não havia a devida 

documentação territorial. Isto se resume em ausência de serviços estruturais urbanos básicos 

expostos pelo topógrafo onde, infrutiferamente, procurou meios para mudá-los 

No documento “Delimitação dos perímetros urbanos e das cidades satélites da Cidade 

de Goiânia”43, uma discussão de urbe idealizada foi realçada pelo autor. Neste relatório, 

evidencia-se o conceito de “Cidade industrial”, citado por Janssen diversas vezes em suas 

fontes. O topógrafo propõe que a área economicamente ativa fosse localizada às margens da 

estrada de ferro, entre as estações de Goiânia e o município vizinho de Senador Canedo. A 

presente localização é de suma importância para a região, em virtude do grande número de lotes 

existentes nessa zona, o que moveria uma “massa humana compacta, sem que outra forma, 

obtenha meios de labuta” (Janssen, 1952, p. 3).  

 Reiterando, assim como o Plano de Urbanização de 1952, houve a preocupação entre a 

proximidade de residências e as indústrias. Aqui, a implementação de fábricas seria bem 

aproveitada pela disposição de lotes no local, o que levaria um número de pessoas a serem 

aproveitadas, especificamente, como mão-de-obra fabril.  

A outra zona destinada para uma possível cidade satélite, seria às margens da parte oeste 

da capital, na “Estrada de Ferro Goiaz”. Nessa região já havia loteamentos, as pessoas que lá 

chegavam, certamente conseguiam trabalho pela proximidade da estação. Também deveria ser 

o local do parque de manobras e da indústria pesada do maquinário de trens. Segundo Janssen, 

 

43
EWALD JANSSEN, Coleção. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Museu Antropológico. Reserva 

Técnica Documental: Coleção Ewald Janssen – 2018. Delimitação dos perímetros urbanos e das cidades satélites 

da Cidade de Goiânia (nº de registro: 2018.03. 0245). Goiânia, 1952.  
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essas cidades satélites deveriam ter a construção guiada pela parte técnica do Estado, 

delimitando a população em não mais que 25 mil pessoas. 

 Infelizmente esta proposta de Cidade industrial é excludente, pois em momento algum 

Janssen ouviu as vontades dos trabalhadores ou prestou atenção em seus modos de vida. É uma 

dinâmica oposta ao observado por Eltern C. Vale (2008), que explorou acerca da cidade-Fábrica 

Rio Tinto, entre os anos de 1959 e 1964. Nesse trabalho, o autor indicou como os operários se 

organizavam desde a construção da cidade em volta de uma indústria, do sindicato e das tensões 

políticas. Diferentemente de Goiânia, o assentamento dos trabalhadores em Rio Tinto, em volta 

da fábrica, foi consolidado, entretanto, os operários ao invés de serem apenas peças dentro do 

jogo urbano, tomavam as rédeas de questões macro do ambiente da urbe.  

O trabalho de Vale analisa a ascensão da organização dos trabalhadores da cidade pela 

memória histórica dos moradores da região. 

 

Destaca-se também o ascenso da organização dos trabalhadores [...] como núcleo 

significativo do movimento operário paraibano, compondo sua agenda de 

reivindicações, alçando vitórias, sofrendo reveses e, realizando articulações no plano 

da política eleitoral (VALE, 2008. p.10). 

 

É evidente que as ideias do urbanista alemão para Goiânia não abrem portas para diálogo 

entre industriais e trabalhadores. Mesmo em Rio Tinto, a participação dos trabalhadores não 

estava prevista, mas foi uma conquista realizada a partir da organização sindical, que fez 

investidas contra esta relação submissa entre patrão e empregado.  

 

A cidade-fábrica se apresentava como um texto, onde se podia realizar múltiplas 

possibilidades de leituras e interpretações, a partir dos fragmentos do passado, de uma 

memória presente em cada rua e em cada espaço (VALE, 2008. Pag.17) 

  

A cidade industrial pode ser vista por diversas perspectivas: a partir do trabalhador, a 

partir do patrão, a partir da família dos trabalhadores, apenas pela visão economicista; e, como 

é a proposta desta pesquisa, de quem a elabora, ou seja, os urbanistas. Janssen pensou nas 

cidades industriais como resposta às possíveis desorganizações urbanas que existiriam após a 

implementação de um expressivo parque fabril em Goiânia.  
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A concepção de economia sólida e desenvolvida do imigrante alemão era baseada no 

trabalho industrial. Como era algo que precisava de muita mão-de-obra, seria certo que grande 

parte dos trabalhadores mudariam para o entorno do local onde se localizariam as fábricas. Tais 

mudanças poderiam trazer problemas urbanos, foi antevendo essa questão que  surgiu a 

proposta das cidades industriais nas regiões em Goiânia, já dotadas de certas estruturas como a 
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 O registro a seguir, “Novo ‘Plano Diretor’ da Cidade de Goiânia”44 (1954) se refere à 

uma proposta para traçados gerais para a capital, nele o imigrante expôs algumas de suas ideias 

sobre o Urbanismo. Datilografado em papel comum e sem nenhum carimbo do Estado, a 

identificação da fonte conta apenas com uma assinatura de abril de 1954, disposta no final do 

documento, apresentando Ewald Janssen como Técnico Urbanista. Em razão do primeiro trecho 

escrito neste relatório, o urbanista transpareceu que o projeto foi requerido pelo diretor do 

DVOP do período, Eurico C. de Godoi. Informou ainda, que estava anexada uma planta da 

Capital às folhas, contendo as modificações desejadas. O documento aparentou ser uma “‘planta 

de orientação’ de uma firma da cidade, que, entretanto, não possui precisão técnica desejável” 

(JANSSEN, 1954, p.1). 

Além da crítica relacionada ao fato de as plantas baixas do período não serem precisas, 

Janssen esclarece o objetivo geral do novo plano e como ele foi elaborado: 

 

[...] o plano diretor tem em parte um valor esquemático, mostrando apenas a idéia [sic] 

que deve ser realizada logo que uma planta exata estiver disponível. 

O plano diretor ora apresentado consiste numa elaboração mais detalhada do primeiro 

plano diretor da cidade que serviu até agora como base para enquadrar os loteamentos 

particulares. 

O novo plano diretor foi baseado numa futura população de um milhão de habitantes 

[...] (JANSSEN, 1954, p.1). 

 

Como se pode notar, Janssen estava preocupado com certa obsolescência do Plano 

Diretor inicial de Goiânia, que projetou uma cidade para apenas 300 mil habitantes, uma cifra 

considerada alta nos anos 1930, mas não mais em 1950. afirma que um novo Plano Diretor só 

 

44 EWALD JANSSEN, Coleção. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Museu Antropológico.    Reserva 

Técnica Documental: Coleção Ewald Janssen – 2018. Novo “Plano Diretor” da Cidade de Goiânia (nº de registro: 

2018.03.0249). Goiânia, 1954. 
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poderia ser posto em prática, quando houvesse uma planta de orientação bastante precisa, que 

não estivesse distorcida a ponto de atrapalhar o trabalho urbanístico. Dessa forma, o que Janssen 

apresentou, no relatório e no anexo cartográfico [IMAGEM X], foram apenas ideias de como 

melhor aproveitar o solo goianiense, de forma que as zonas residenciais ajardinadas e as zonas 

industriais fossem priorizadas quando a população chegasse a 1,5 milhões de habitantes. 

IMAGEM X – Plano Diretor do traçado urbano de Goiânia elaborado por Ewald Janssen. 

 

Como a maioria dos mapas gerais de Goiânia do período estudado (1950 - 1970), a região central da capital fica 

em evidencia, priorizando o desenho de Atílio Coreia Lima em detrimento de uma orientação geográfica 

normalizada (norte na parte de cima e sul na parte de baixo); (mapa em escala 1:40.000). 

 

 As ideias do urbanista neste Plano diretor dialogam intensamente com as ideias escritas 

no documento “Exposições sobre a Urbanização da Cidade de Goiânia” de 1952. Foram 

expostas algumas ideias neste relatório acerca da construção de Brasília, e como ela poderia 

beneficiar a cidade de Goiânia. O que se pode considerar, é que em dois anos de intervalo entre 

as duas fontes, Janssen aperfeiçoou pontos de suas proposições para a melhoria urbana da 

capital goiana. Antes eram mais abstratos e não se relacionavam diretamente com a 

materialidade da cidade; após dois anos, com mais estudos e experiências, suas ideias se 

tornaram palpáveis em relação ao desenvolvimento da urbe. 
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No início do documento do Plano Diretor, o engenheiro separou a cidade em zonas e 

áreas, dentre as quais aqui serão abordadas as “Zonas Industriais” e a “Zona Verde”. As zonas 

industriais foram divididas em três áreas, sendo: leste, oeste e uma à margem da estrada de 

ferro, que ligaria às outras duas primeiras regiões. Para a instalação, Janssen considerou o 

critério de deslocamento diário dos trabalhadores, na intenção de não atrapalhar o centro da 

cidade com sobrecarga de tráfego. Nas zonas verdes, por outro lado, estariam determinados os 

objetivos higiênicos para manter o ar da cidade limpa; além da questão visual; comunicativa, 

que contaria com vias para ciclistas; e a função recreativa, inerente à sanitária, com intenção de 

ofertar um momento de lazer ao operário. 

No relatório, uma das possíveis áreas verdes poderia ser localizada próxima à zona 

industrial, com um local de convívio social para os moradores da região. Neste sentido, Janssen 

se apresentou como um gestor, administrando o horário não-alienado do trabalhador. O gestor 

oferece o local, sabe os efeitos físicos ocorrentes, pois é um bosque numa área verde com o ar 

limpo. Indica que o trabalhador vá com a sua família, e impõe a ideologia da classe dominante 

nos setores abaixo. A última frase da passagem é: “[...] para a recuperação de suas forças vitais” 

(JANSSEN, 1954, p. 3) e se destina aos operários industriais, uma vez que a proposta busca a 

manutenção do sistema capitalista, gerindo a mão-de-obra, pois o trabalhador ficaria 

condicionado a ir ao parque se revigorar do desgaste diário que se via submetido. Esse mesmo 

trabalhador, historicamente representante da maioria da população, não apareceu como 

principal beneficiário do Plano, acima disso, não teve nenhuma liberdade em sair do mecanismo 

urbano que foi apresentado a Eurico C. de Godoi, arquiteto e diretor do D.V.O.P. a partir de 

1952. Trata-se, portanto, de uma proposta de gestão do tempo livre do trabalhador, no sentido 

de discipliná-lo e mantê-lo ocupado em atividades “sadias”, ou seja, aquelas que demandam 

pouco investimento financeiro e não envolvem consumo de álcool ou jogos de azar.  

Uma exigência exposta no possível Plano Diretor, afirmava que todas as futuras 

intervenções na cidade deveriam passar pelo DVOP (Departamento de Viações e Obras 

Públicas), com o intuito de uniformizar os novos traçados urbanos. Sendo assim, o governo 

teria controle na expansão do município e teria as plantas, além de conseguir fazer um mapa 

fiel à cidade. Além disso, esse controle do Estado dificultaria “novos loteamentos injustificáveis 

pela aplicação de exigências técnicas rigorosas” (JANSSEN, 1954, p. 6), racionalizando a 

expansão da cidade, pondo algum limite à especulação imobiliária. Finalizou-se com os 
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benefícios de se aprovar o projeto com antecedência. De início, os loteamentos já construídos 

poderiam ser ordenados conforme as novas normas. Dentre elas, propunha que se evitasse a 

criação de um loteamento longe ao outro, com grandes áreas desocupadas entre eles, a fim de 

que a malha urbana ficasse completa e que no futuro Goiânia fosse reconhecida no País pela 

sua organização.  

 

É uma questão de responsabilidade pública conseguindo meios satisfatórios, para 

salvar o traçado e bom nome de Goiânia, a Capital caçula, porque do contrário, 

transformar-se-á a situação e, anarquia cada vez maior. A parte jurídica deve ser 

resolvida com a mínima demora, para impedir que sejam lançados em última hora 

inúmeros ante-projetos injustificáveis os quais dificultariam sobremaneira o propósito 

de melhorar a situação (JANSSEN, 1954, p. 7). 

 

O “Plano de Desenvolvimento Urbanístico de Goiânia”,45 de 1970, composto por 17 

folhas é timbrado com as informações da CODEG (Companhia de Desenvolvimento do Estado 

de Goiás)46. Neste relatório47, Janssen atribuiu seu parecer geral sobre Goiânia, agora com mais 

de 20 anos de estudo sobre a capital, já que o documento é assinado em março de 1970. Iniciou 

a escritura com dados econômicos sobre Nova York, afirmando que uma reforma na cidade 

estadunidense chegaria aos bilhões de dólares. Com essa comparação, evidenciou que Goiânia 

ainda estaria no prazo de recuperar o tempo perdido, em relação aos termos de organização 

urbanística. ainda assim, evitaria posteriores transtornos 

 

[...] A humanização do urbanismo, como concepção básica de todas [sic] as novas 

cidades, procura criar as melhores condições possíveis para o ser humano desde a 

infância até a velhice se evoluir individualmente num ambiente favorável e para não 

 
45

EWALD JANSSEN, Coleção. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Museu Antropológico. Reserva 

Técnica Documental: Coleção Ewald Janssen – 2018. Plano de Desenvolvimento Urbanístico de Goiânia (nº de 

registro: 2018.03.0274). Goiânia, 1970 

46
 Há outras duas versões deste documento no arquivo: EWALD JANSSEN, Coleção. UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS. Museu Antropológico. Reserva Técnica Documental: Coleção Ewald Janssen – 2018. 

Relatório Urbanização de Goiânia. (nº de registro: 2018.03.0349). Goiânia, s.d. e EWALD JANSSEN, Coleção. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Museu Antropológico. Reserva Técnica Documental: Coleção Ewald 

Janssen – 2018. Plano de Desenvolvimento Urbanístico de Goiânia (nº de registro: 2018.03. 0273). Goiânia, s.d., 

trata-se de rascunhos. Os dois são manuscritos; O segundo documento (2018.03.0273) conta com um croqui da 

faixa verde que Janssen projeta dentro do Plano urbanístico para Goiânia. 

47 Esse documento é assinado por Janssen, entretanto há outros vários trabalhos que tomam tal relatório na sua 

versão de Luís Saia, urbanista contemporâneo e próximo à Janssen (OLIVEIRA, 2002). É relevante dizer que este 

documento tem suas primeiras versões em 1952 (JANSSEN, 1952). 
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desaparecer como um número anônimo na massa amorfa, como está acontecendo na 

maior parte dos atuais centros urbanos. Nesta tarefa, a tecnologia só deve cumprir o 

papel de um meio para favorecer o bem estar do homem e não para escraviza-lo. A 

tecnologia sem esta finalidade ética, controlada e aproveitada a favor do homem, vai 

forçosamente para a autodestruição pelo dinamismo inerente, desenfreado e 

explosivo. O famoso poeto alemão Goethe já fêz [sic] esta previsão profética na sua 

obra Dr. Fausto faz 200 anos (JANSSEN, 1970, p. 2). 

 

 Pesavento (2007) problematiza as pretensões dos urbanistas em controlar a vida urbana, 

ela afirma que a cidade a ser construída possuía elos complexos entre o real e o meio social que 

o projetista se inseria na época. Janssen não foge dessa conceituação, pois seu modelo de Cidade 

imaginária escondeu bastante de suas vivências como topógrafo e cidadão, embora possamos 

percebê-las nas entrelinhas dos documentos: “[...] lá e acolá, as exigências do realismo 

documental a serem desafiadas pela força criativa da estética e da sensibilidade” 

(PESAVENTO, 2007, p21). O trecho extraído do Plano de Desenvolvimento Urbanístico de 

Goiânia (JANSSEN, 1970) citado anteriormente, é o um dos melhores exemplos desta 

concepção de Urbanismo, dentre as demais fontes de Janssen analisadas nesta pesquisa. Sua 

acepção do estudo urbanístico não se limitou a um só tema: o autor trouxe consigo, questões 

sobre humanização do espaço urbano (contrária à objetificação dos cidadãos em cidades 

grandes), vindas diretamente dos problemas sociais relacionados ao modelo capitalista de 

economia.  

 O termo “tecnologia” não ficou totalmente explícito por Janssen, provavelmente eram 

as novas formas de trabalho, que impactaram diretamente nas sociabilidades encontradas no 

interior da cidade. O modelo econômico industrial, tão invocado pelo topógrafo, não encontrou 

grande espaço em Goiânia, outros modos de trabalho, como o setor de serviços, se tornaram 

mais expressivos na economia goianiense. Janssen foi contraditório ao acusar os modelos não 

industriais de retirarem a humanidade da classe assalariada pois, historicamente, é o chão de 

fábrica com as ordens da burguesia, que tentam transformar grupos sociais culturalmente ricos 

em massas homogêneas, subalternas e amorfas. 

   

Certamente o uso da palavra “Tecnologia”, usada por Janssen, - que possui uma ligação 

afim com as relações modernas do trabalho – foi aliada ao aumento demográfico da capital, 

causando uma sensação de caos e de velocidade bastantes presentes na metrópole.  Na década 
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de 1950, a população goianiense era de pouco mais de 50 mil habitantes, já na década de 1970, 

este número cresceu para quase 400 mil (IBGE, 2010). Foi uma considerável alta, causada por 

inúmeros fatores, entre eles, o que Janssen acusava em 1954: a construção de Brasília48.  

 Uma clara diferença nos argumentos de Janssen neste documento “Plano de 

Desenvolvimento Urbanístico de Goiânia”, de 1970, para com o que o urbanista que escreveu 

na década de 1950, se dá por meio das duas primeiras folhas. Ele não mais ataca a especulação 

imobiliária como causadora dos problemas urbanísticos em Goiânia; foi devido a esse rápido 

crescimento demográfico que o discurso mudou e se adaptou. São duas as possibilidades para 

tal mudança discursiva: ora o alemão estava reproduzindo o discurso dos urbanistas do período; 

ora se adaptou para ser ouvido, pois percebeu a importância do setor imobiliários privado dentro 

do município e no contexto geral do país. A década de 1970, por outro lado, trazia um ambiente 

econômico diferente dos anos 1950, não se advogava mais um papel protetor ao Estado, mas se 

valorizava mais o livre mercado. 

 Na página sete do mesmo documento, Ewald Janssen apresentou quatro pontos que, 

possivelmente, foram as ideias-base que fundamentaram todo o relatório, são eles: 

 

1 - O desenvolvimento demográfico de Goiânia nos últimos 30 anos permite chegar à 

conclusão [...] que a capital do Estado de Goiás, no ano 2.000, pode atingir uma 

população de 3.500.000 até 4.00.000 de habitantes; 

2 - As riquezas naturais e o aproveitamento da tecnologia, cada vez mais auspicioso, 

vão favorecer sensivelmente êste [sic] desenvolvimento. 

3 - O êxodo do interior para a capital vai aumentar, como no mundo inteiro, mesmo 

conseguindo frear temporàriamente [sic], êste [sic] movimento por razões sócio-

econômicas. 

4 - As sugestões procuram apresentam uma concepção geral, não parcial, visando uma 

futura população de aproximadamente 4.000.000 de habitantes, considerando também 

as necessidades de um desenvolvimento orgânico além desta estimativa (JANSSEN, 

1970, p. 7). 

 

Sabendo de seu conhecimento industrialista, Janssen expressa um indício do que estava 

a vir no documento: acreditava que as populações vindas do êxodo rural iriam trabalhar na 

 

48
No documento: EWALD JANSSEN, Coleção. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Museu 

Antropológico. Reserva Técnica Documental: Coleção Ewald Janssen – 2018. Exposições sobre a Urbanização da 

Cidade de Goiânia (nº de registro: 2018.03.0247). Goiânia, 1952 Janssen diz que haverá 1,5 milhões de habitantes 

em Goiânia em um futuro próximo, segundo o IBGE, em 2010, esse número corresponde a 1,3 milhões. 
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transformação dos recursos naturais do solo goiano, como se referiu, e que “ajudarão” na 

ascensão econômica da capital. É esta a expressão do gestor, o mesmo que administra todo o 

processo de produção capitalista, do chão da fábrica à escolha do tipo de material a ser refinado, 

neste caso, o mineral. Conquanto, a indústria em Goiás pelo menos até os anos 1970, se 

manteve, essencialmente, centrada na produção de gêneros alimentícios (ARRIEL, 2017). 

IMAGEM XI – Localização do Rio Meia Ponte e Ribeirão João Leite 

 

Fonte: https://www.google.com/maps/@-16.6626017,-49.2753564,24028m/data=!3m1!1e3 

 

 

Adiante no documento, o urbanista elencou alguns pontos para a evolução da indústria 

goiana e goianiense. São eles: Primeiro ponto: dispor de uma rede rodoviária na região norte da 
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capital que ligasse as fábricas na região oeste, norte e leste que não interferisse no trânsito dos 

bairros centrais, enquanto não houvesse um sistema ferroviário expandido. Segundo ponto: as 

matérias primas pertencentes à indústria que estivessem próximas à ferrovia, deveriam chegar 

apenas pela via férrea, não por estradas – acreditava-se numa expansão de indústrias ao norte 

de Goiânia entre os Rio Meia Ponte e Ribeirão João Leite [IMAGEM XI]. 

Terceiro ponto: propõe um estudo mineralógico para a implementação de indústrias tais 

como siderúrgicas, farmacêuticas, químicas e petrolífera e, após isso, a efetuação de uma 

ligação com a estrada de ferro já existente com intuito de montar um plano de urbanização da 

região norte da capital - seria uma ampliação da incipiente indústria já presente na capital; 

Quarto ponto: baseia-se numa ligação mais funcional da malha rodoviária para desafogar o 

trânsito do centro, e movê-los para a margem da cidade, onde estariam as zonas industriais. 

Janssen vislumbrava para Goiânia um abastecimento e escoamento da produção 

industrial mais efetivo. Essa dinamização esbarraria numa modificação das sociabilidades 

urbanas e traria mais atribuições ao trabalhador, atraindo novos grupos para a capital goiana, 

os quais seriam somados à urbe, com discursos culturais e demandas estruturais. Assim, nota-

se que Janssen toma parte em uma nova idealidade industrializante para o Brasil: o “Milagre 

Brasileiro”. Para ele, a população saída do campo encontraria trabalho urbanos nas fábricas que 

viriam se instalar em Goiânia, atualizando assim o ideal industrial vislumbrado nos anos 1950 

e que não chegou a se efetivar, resultando em uma grande massa de ex-trabalhadores do campo 

desempregados na cidade. 

  Na folha 14, é apresentada a possibilidade de um metrô que aproveitaria a estrutura do 

sistema ferroviário do período, a ideia era de uma conexão primária entre as regiões oeste e 

leste da capital com ramificações entre sub-regiões. Esta concepção não era algo novo ao 

urbanista, pois ele esteve estudando a ideia junto ao diretor-técnico “da Estrada de Ferro Federal 

da República Federal da Alemanha”, o engenheiro, Lothar Selz49.  

 
49

 EWALD JANSSEN, Coleção. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Museu Antropológico. Reserva 

Técnica Documental: Coleção Ewald Janssen – 2018. Metrô em Goiânia. (nº de registro: 2018.03.0242). Goiânia, 

1970. Metrô em Goiânia. Existe, nas cartas do arquivo de Janssen, uma missiva de novembro de 1970, de autoria 

de outro alemão, no caso, do diretor-técnico “da Estrada de Ferro Federal da República Federal da Alemanha”, o 

engenheiro, Lothar Selz. Há várias cartas deste com Janssen, todas em Alemão. Mas o que interessa é o conteúdo 

da referida carta de Selz citada aqui para Oton Nascimento, presidente da Companhia de Desenvolvimento do 

Estado de Goiás (CODEG). Selz afirma que conhece Goiânia por laços de amizade e de família e que deseja 

colaborar com o possível problema com o transporte de Massa. Diz que já visitou a capital outras três vezes e 



98 

 

 

 

No final da fonte consta uma lista de possíveis tipos de indústrias, que utilizariam os 

recursos encontrados no estado de Goiás, e que melhor ocupariam as zonas demarcadas: 

 

A) Nas zonas mistas e nas zonas residenciais populares: 

a)- Indústrias caseiras; Industrias de artefatos na base de 

1 - Couro; 2 – vidros; 3 – madeira; 4 – argila; 5 – fibras vegetais; 6 – pedras preciosas 

e semi – preciosas; 7 – tecidos; 

b) – Indústrias que ocupam muita mão-de-obra, pouco espaço e que não prejudicam a 

função residencial da zona: 

1 – confecção têxtis; 2 – confecção de couro; 3 – mecânica fina; 4 – eletrotécnica, 

eletrônica; 5 – na base de fumo; 6 – ind. de móveis; 7 – na base de chocolate e açúcar; 

8 – cosméticos  

B – Na zona Industrial Oeste: 

1 – centro frigorífico; 2 – centro de abastecimento; 3 – curtume  (na parte mais 

periférica); 4 – ind. de alimentos na base vegetal;  5 - [ind. de alimentos na base] 

animal; 6 - ind. de conservas (carne, frutas, legumes, peixes); 7 - ind. de sabão e 

sabonetes; 8 - ind. de laticínios; 9 - ind. de tecelagem; 10 – marmorarias; 11 – material 

de construção, artefatos de cimento, artefatos de porcelana (sanitários, elétricos); 12 

– serrarias; 13 – ferragens, fundição (também na zona industrial Norte); 14 - ind. de 

papel; 15 - ind. de arames e fios; 16 - ind. de carroças (JANSSEN, 1970, P. 18). 

 

Vale frisar que esta listagem de industrias está presente apenas no documento que 

Janssen usou como rascunho50 para o “Plano de Desenvolvimento Urbanístico de Goiânia” 

(JANSSEN, 1970). O entendimento sobre o estudo, é que essa parte se perdeu com o tempo, ou 

Janssen a retirou devido à falta de perspectiva, de ganhar espaço numa economia dominada 

pelo setor agroindustrial (ARRIEL, 2017).  

 

C) Na zona Industrial Norte 

1) Industrial têxtil [...]; 2) Industrial para a mecanização da agricultura, transporte 

rodoviário e ferroviário; 3) ind. de tintas e vernizes; 4) ind. automobilística; 5) ind. 

chemica [sic]; 6) ind. de adubos e fertilizantes; 7) ind. de inceticidas [sic]; 8) ind. 

 
aponta locais para os pontos de ligação, que seriam os de maior densidade populacional e os locais possíveis para 

o pátio de manobra. 

50 EWALD JANSSEN, Coleção. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Museu Antropológico. Reserva 

Técnica Documental: Coleção Ewald Janssen – 2018. Plano de Desenvolvimento Urbanístico de Goiânia. (nº de 

registro: 2018.03.0273). Goiânia, s.d. 
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belica [sic] (explosivos); 9) ind. siderurgica [sic]; 10) ind. na base de borracha; 11) 

ind. petrolífera; ind. farmaceutica [sic] (JANSSEN, p. 17). 

 As indústrias nas zonas “A” e “B” eram de gêneros que abasteceriam, principalmente, 

o mercado urbano, com produtos do dia a dia. Por outro lado, o que foi proposto por Janssen à 

zona norte seria uma expansão das fábricas existentes, junto com a ampliação da estrada de 

ferro e a implementação de uma indústria de base que suprisse não só o mercado da capital, 

mas todo o Estado e as regiões próximas. Na década de 1960, a produção de produtos 

alimentares era de 63,85% VTI (Valor da Transformação Industrial) (ARRIEL, 2017), na 

década de 1970 diminuiu para 52% VTI [TABELA I], e a mineração de metais e minerais era 

de 23% VTI e 12% VTI, respectivamente, um grande aumento em comparação às décadas 

passadas. Entretanto, na década de 1980, a produção de alimentos se manteve e permaneceu até 

hoje em 33% VTI, estabelecendo-se como principal fonte econômica; enquanto a têxtil, a 

química, a farmacêutica e metalúrgica, nos primeiros anos da década de 1980, somaram-se 

juntas 9,86% VTI.  

TABELA I – Valor da Transformação Industrial – década de 1960 a 1980 

  1960 1970 1980 

Produtos 

Alimentares 
63,85% 52% 33% 

Mineração  23% 12% s/d  

Têxtil; química; 

farmacêutica; 

metalúrgica  

 s/d s/d  9,86% 

 

 Segundo ARRIEL (2017), outra questão importante para se analisar, são as indústrias 

propostas para a zona norte que, em sua maioria, eram de média ou alta tecnologia. Na década 

de 1970, as indústrias de alta tecnologia somavam 2,21% em Goiás, e as média-alta em 2,06%; 

enquanto as indústrias com baixa tecnologia51 foram compostas por 91,62% [TABELA II]. 

Houve uma pequena mudança nos meados da década de 1980, onde a baixa diminuiu para 

 
51 Que são: Extração de carvão mineral, de minerais metálicos, não-metálicos, fabricação de produtos alimentícios 

e bebidas, fabricação de produtos têxteis, preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de 

viagem e calçados, fabricação de produtos de madeira, fabricação de móveis, etc. (ARRIEL. 2017, p. 44). 
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74,75%, e a indústria de média-alta tecnologia subiu para 11,01%. Ainda assim, foram 

atividades de pouco impacto tecnológico na produção apenas, ou essencialmente, extrativista. 

São números que não refletiam o comprometimento industrial que Janssen desejava para 

Goiânia.  

TABELA II – Porcentagem de indústrias de Baixa a Alta tecnologia no VTI entre as décadas 

de 1970 e 1980 

  1970 1980 

Indústrias de Alta 

Tecnologia  
2,21%   

Indústrias de 

Média-Alta 

Tecnologia 

2,06% 11,01%.  

Indústrias de Baixa 

Tecnologia 
91,62% 74,75% 

 

 Nas fontes analisadas desenvolvidas por Ewald Janssen, não houve uma reflexão 

geopolítica considerando toda a divisão do trabalho no país. Avaliar isso é o mesmo que 

subverter a ordem do período, no qual produtos agrícolas eram enviados para manter o mercado 

urbano industrializado de fato, neste caso, a região Sudeste do Brasil (ARRIEL, 2017). O 

imigrante alemão suprimiu bastante, nesse último documento, os maldizeres contra a 

especulação imobiliária na capital. É interessante, neste caso, compreender como ele manteve 

o mesmo discurso industrializante em um Estado que se negava a mudar a economia por conta 

dos interesses de particulares e de projetos nacionais que nunca se efetivaram por completo. 

Janssen foi correto ao indicar a proximidade do sistema ferroviário como condição de 

implementação de um parque Industrial. Tendo isso em vista, Igor Lacroix (2013) apresenta 

outros fatores que complementam a industrialização e discorre sobre as mudanças sociais que 

poderiam acarretar, quais as necessidades que tal ordem precisaria para manter-se em vigor. 

Começando pela posição geográfica, uma área de fábricas que acarretaria diretamente na 

“disponibilidade de matéria-prima e insumos de uma determinada região” (Lacroix 2013, p. 

12).  
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É citado semelhantemente na sétima folha do último documento “As riquezas naturais 

e o aproveitamento da tecnologia, cada vez mais auspicioso, vão favorecer sensivelmente êste 

desenvolvimento” (JANSSEN, 1970, p. 7). Para o entendimento de Janssen, era persuasiva a 

forma que a posição geográfica também influenciava no escoamento da produção, qual meio 

de transporte seria usado, por qual tipo de terreno se percorreria, a velocidade, etc. Além do 

mais, segundo ele, escolher a estrada de ferro para a chegada das matérias primas e escoamento 

da produção era um meio mais barato. 

“A localização da indústria influencia na organização do território e nas condições de 

vida dos núcleos urbanos” (Lacroix 2013, p. 12). O resultado mais visível da delimitação das 

áreas industriais é a concentração desigual de renda, nessas regiões a alta densidade 

populacional gera a problemas sociais e urbanos gravíssimos, do contrário, se houvesse uma 

distribuição igualitárias das fabricas pelo território urbano, haveria também um equilíbrio 

econômico, social e cultural para toda a população. 

 

2.3. INDÚSTRIA-FERROVIA – O PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

DE JANSSEN PARA GOIÂNIA 

 

À vista disso, é possível refletir acerca das fábricas nas margens de uma cidade, para as 

quais se atrairia trabalhadores com salários mais baixos, gerando um contingente enorme de 

população socialmente excluída. Todo trabalho de Janssen é pensado em fábricas nos limites 

de Goiânia, considerando fatores como: proximidade da via ferroviária, direção do vento que 

não atrapalharia o centro da cidade, quantidade de habitações na região para trabalho nas 

indústrias, os deslocamentos dos trabalhadores industriais onde não atrapalhassem o centro.  

 Com os problemas varridos para a margem, os locais para boa habitação, evidentemente, 

ficaram para os moradores do centro, criando a desigualdade descrita por LACROIX (2013). A 

cidade ordenada pelo urbanista é pensada para todos, porém, nem todos os locais eram 

destinados a qualquer morador, de qualquer classe social. Para a questão, pode-se entender que 

há teses sociais que não foram consideradas por Janssen por não ser seu local de fala e não ter 

uma vivência junto à classe trabalhadora; ou, ele era ciente sim das desigualdades político-
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sociais urbanas e tentou “resolver” tais questões, por exemplo, com a criação dos parques para 

os trabalhadores. 

 

Quando uma população, em uma determinada área, instala um conjunto de unidades 

industriais, isso possibilita a fabricação de uma variedade de produtos que são 

comercializados [...] Isso estreita as relações sociais da população de uma região 

específica, configurando, grosso modo, o que se chama processo de industrialização. 

(Lacroix 2013, p. 13) 

 

 Essas variedades de gêneros industriais espalhados pela cidade foram exploradas por 

Janssen no índice do documento de 1970 (Plano de Desenvolvimento Urbanístico de Goiânia). 

O engenheiro elencou as fábricas mais simples que poderiam, facilmente, serem incorporadas 

à vida urbana, ao invés de serem alocadas em polos afastados da urbe. Estas conexões 

econômicas-industriais, segundo Lacroix (2013), reflete nas relações sociais, e levaria à 

circulação não só material, mas imaterial, como a troca cultural. 

 A noção de interdependência se refere à permissão do desenvolvimento do trabalho no 

intuito de aumentar a produção das ocupações, gerando a inclusão das indústrias na vida 

cotidiana da sociedade e incorporando-as às atividades produtivas ou não, no que diz a respeito 

à cultura, lazer e informações. Com tal processo, consequentemente, a indústria seria vista como 

um ponto positivo e/ou negativo para os caminhos que a sociedade toma: se por um lado, 

auxiliaria nos caminhos de transformação econômica; por outro, geraria consequências 

negativas com algumas ações.  

Sobretudo, a indústria se torna. 

 

[...] um estágio avançado do trabalho humano, capaz de conduzir uma mudança social 

em direção a uma maneira de viver amparada por técnicas que facilitam a vida, 

aperfeiçoam as relações e alteram a maneira de encarar o tempo e o espaço (Lacroix 

2013, p. 13). 

 

À vista da industrialização, o modo das atividades cotidianas e a relação de tempo e 

espaço são observadas de maneiras diferentes pela sociedade, necessitando de estruturas para 

tais modificações que estavam se descobrindo através da urbanização. Em decorrência do 

desenvolvimento de novas sociedades através do indivíduo, em que se relacionaria indústria e 
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sociedade. É essa mesma ligação que orienta e objetiva a população, a mão de obra e as 

indústrias na organização do trabalho na sociedade. 

É notório que a cidade pensada por Janssen orbita em algumas funções principais, uma 

dessas é a ferrovia. No período em que os documentos aqui analisados foram escritos não havia 

uma presença de estradas de ferro em Goiânia, ainda mais em um nível que pudesse sustentar 

o grau industrial que o urbanista pensava em seus relatórios. Resta afirmar que, assim como as 

zonas industriais, a ferrovia era um projeto, uma ambição futura para a cidade. 

 A ideia do urbanista para uma simbiose entre indústria e sistema ferroviário já nasceu 

morta, não por se adaptar bem à dinâmica econômica em outros locais do Brasil e do mundo – 

em Goiás a pouca linha férrea existente no início do século XX já mostrava níveis consideráveis 

de desenvolvimento industrial pelos locais que passava – mas sim pela época pensada para sua 

execução. A década de 1950, período dos escritos de Janssen, é marcado pelo investimento 

estrangeiro de montadoras automobilísticas no Brasil (PAULA, 2000). O sistema rodoviário foi 

elencado como o progresso econômico e industrial para um novo período no qual o Brasil 

entrava. 

 A história do trem de ferro no Brasil começa em meados do século XIX, essencialmente 

visando o transporte de grãos de café das fazendas para os portos. A historiadora Dilma A. de 

Paula (2008) escreve que desde esse período de construções das ferrovias no período Imperial 

e depois na Primeira República, o custo público de manter o sistema ferroviário era maior do 

que os benefícios retirados pelo próprio Estado ou a partir do recolhimento de impostos 

advindos de atividades particulares como o transporte de pessoas e de produtos agrícolas. 

Durante o período Vargas houve o retorno de investimentos público na malha ferroviária, com 

isso houve uma maior distribuição das mercadorias advindas dos polos produtivos.  

 

Sob o Plano de Metas, o governo Juscelino Kubitschek (1956-1960) investiu pesado 

na atração e implantação da indústria automobilística, tentando provocar um efeito 

cascata sobre todo o parque produtivo [...]. A ferrovia deixava de ser objeto de 

investimentos internacionais – em contraposição a projetos rodoviários-

automobilísticos-e passava a ser alvo de projetos de extinção e desativação, sobretudo 

de ramais dedicados ao transporte inter-regional de passageiros (PAULA, 2008, p. 49) 
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 A rodovia ganha status centralizado na política de JK não por demostrar ser positiva à 

economia interna, mas por ser o motivo de entrada de capital no Brasil por empresas 

internacionais. Esse capital, seria reinvestido em estrutura para assegurar a entrada de mais 

capital. Mas este começo do fim da linha férrea não vinha apenas do antagonismo com o setor 

automobilístico, após a segunda guerra o setor ferroviário mostra obsolescência no maquinário   

e na falta de técnicos, e, com a falta de renovação das concessões, esse processo se agrava 

(PAULA, 2008). Na década de 1960, tem-se uma motorização expressiva no Brasil, construção 

de rodovias federais e melhorias nas existentes (MASCARENHAS; FILHO, 2016). A presença 

de veículos individuais e coletivos facilitam um maior êxodo de famílias do campo, resultando 

numa expansão das cidades.  

 É importante trazer à luz os fatos que circundavam Janssen e a sociedade na qual ele 

estava inserido. É na década de 1950 e 1970 que os documentos do urbanista são feitos. Assim 

como várias ideias feitas para a cidade, uma integração indústria-ferrovia era um projeto, na 

conjuntura da qual Ewald Janssen os trens de ferro perdiam bastante espaço para os automóveis, 

deixando de ser o modelo industrial que o governo federal adotaria naquela década e nos anos 

que viriam. 

  

2.4. O URBANISTA – IDEALIZADOR DE CIDADES E DE SEUS HABITANTES 

A proposta de organização de um funcionário do Estado, que se dedica às questões 

técnicas, no caso de Janssen, é justamente silenciar a multiplicidade da cultura, hábitos urbanos 

dos diferentes grupos e manter apenas um modo/formato, o seu; além de validar-se à posição 

na classe dominante). A funcionalidade do gestor/técnico é gerar produtos para o mercado 

capitalista, e manter os trabalhadores disciplinados perto da indústria e sem problemas de 

estrutura urbana. A conceituação de gestor pôde ser aplicada ao imigrante alemão, ao 

compreendermos que o urbanismo é a administração do espaço material da cidade em todos 

seus âmbitos. Portanto, no trecho a seguir, João Alberto da costa Pinto (2011) engloba os 

indivíduos que possuem uma grande influência no Estado e meios privados. Não que Janssen 

não possuía prestígio, mas os espaços que o gestor tem sob sua influência precisam ser 

substanciais e estes espaços eram desconhecidos para o topógrafo. 
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 Posto essa ressalva teórica, João Alberto da Costa Pinto em seu artigo “Sobre a 

identidade do intelectual na produção da sociedade capitalista”, analisa que: 

 

[...] o papel do intelectual é o de estabelecer em projeto as perspectivas futuras do 

sistema em realização, melhor dizendo, o intelectual (engenheiro) projeta a 

perspectiva futura das determinações do presente; seu papel institucional é sempre 

produtivo porque atua diante da integração tecnológica e organização em perspectiva 

(planejamento e controle). Por essa característica é que afirmo que todo intelectual 

pode ser na sua essência institucional um gestor, um construtor de perspectivas 

organizacionais (PINTO, 2011, p.115-116). 

 

 A característica fundamental do intelectual-gestor é institucionalizar a produção 

capitalista, levando-as para o Estado e, consequentemente, também à exploração deste sistema 

(PINTO, 2011). Nesse sentido, quando o urbanista alemão pensou nas vantagens de um 

ambiente sob a lógica capital, inerentemente, veio consigo toda a exploração e mazelas ao 

trabalhador.  

As praças e zonas de descontração para o trabalhador, projetadas por Janssen, foram 

inseridas igualmente nesta lógica, manifestados como descanso do trabalho para diminuir o 

estresse e recobrar forças para outra jornada diária. Lembrando que o urbanista projetou esses 

lugares em locais residências, que, por sua vez estariam perto das zonas industriais (JANSSEN, 

1954). Ainda nesta linha de raciocínio, toda ideia de mover as residências operárias para perto 

das zonas fabris, para evitar mazelas no trânsito decorridas do deslocamento dos trabalhadores, 

serve como fator de dinamização para o capital. Muitos argumentos de melhoria da cidade para 

Janssen encontravam-se em um ponto central: as fábricas. Com isso fica perceptível, em alguns 

momentos de sua obra, que os outros temas abordados (em que o econômico não se insere) são 

marginais; inclusive a própria urbanização, no sentido de “tornar a cidade um ambiente 

agradável para todos seus moradores”. 

Evidente que toda a análise é uma provocação aos próprios objetivos do urbanista 

alemão e que só podem ser emergidas graças ao estudo histórico e cultural de sua obra como 

um todo. Pois se considerarmos apenas um tipo de fonte, por exemplo: os memoriais descritivos 

ou cadernos de campo; esse pressuposto industrializante não se sustenta. Assim, ficaríamos com 

a impressão de que Janssen, ao tratar da administração do espaço da urbe, somente queria 

“tornar a cidade um ambiente agradável para todos seus moradores”. Não obstante, esses tipos 
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de fontes citadas não trazem a visão ideológica de Janssen, problematizada ao longo deste 

capítulo, e as visões de Goiânia decorrentes de sua experiência como topógrafo na capital.  

Na introdução desta pesquisa existem questões para as fontes aqui tratadas: os modos 

sociais da população da cidade apontados por Déa Fenelon (2000), viver, morar, lutar por 

direitos, trabalhar e divertir, que são relações desenvolvidas na cidade, e que definem a 

paisagem urbana, foram considerados e se encontram, de alguma forma, no trabalho de Janssen? 

No processo de elaboração dos relatórios e ensaios foram considerados os anseios dos 

habitantes ou os documentos são puramente técnicos?  

 A resposta para essas questões são, e precisam ser, complexas, pois:  

 

[...] a cidade e suas instituições devem ser vistas como espaços de produção de 

conflituosas relações que historicamente podem exprimir-se em dominação, 

cooptação ou consenso, mas também na insubordinação e resistência (FENELON, 

2000, p. 7). 

 

Primeiramente, um dos trabalhos do urbanista é trazer harmonia para a cidade. Dentro 

da lógica capitalista, harmonia é a dominação da elite e subordinação das classes baixas. Na 

realidade, as classes baixas resistem à essa subjugação a partir da cultura e de seus modos (viver, 

morar, lutar, trabalhar e divertir). Janssen seria alguém que consideraria toda essa 

complexidade, caso os comportamentos divergentes da população estivessem presentes em sua 

obra. Mas ao definir os locais de moradia perto das fábricas, por exemplo, tinha-se em vista a 

maneira de divertimento nas praças e parques, sempre designando o revigoramento para o 

trabalho. Contudo, há uma ordenação, padronização e massificação dos complexos e diversos 

grupos da urbe. 
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CAPÍTULO 3. A FUNCIONALIDADE DA NATUREZA 

 

Um tema que perpassa a produção de Ewald Janssen é a preocupação do autor em 

adequar os traços de um projeto ao terreno natural. Estas chamadas "áreas verdes”, por mais 

que ocupem um pequeno espaço nos respectivos relatórios do autor, aparecem na maioria 

destes. Para compreender em totalidade as ideias de Janssen sobre como deveria ser uma cidade, 

é essencial compreender que as áreas verdes possuíam uma funcionalidade importante no bem-

estar dos moradores da cidade e para regulação do clima. Estas áreas verdes aparecem em 

croquis, plantas baixas, mapas, esquemas meteorológicos, e como dito, em diversos relatório e 

Planos urbanísticos.  

Ainda sobre o urbanismo, ao longo deste capítulo será exposta uma discussão sobre a 

inserção de Ewald Janssen no urbanismo. Para isso é necessário compreender a evolução deste 

saber, sobretudo as práticas brasileiras e germânicas no período entre o final do século XIX e 

metade do XX. A discussão sobre as intervenções naturais e uso de áreas verdes aparece antes 

da análise do urbanismo germânico, pois a construção de Goiânia – o local de trabalho de 

Janssen – existe dentro do contexto do urbanismo brasileiro, desta forma é necessário separar 

as discussões do urbanismo feito no Brasil e o feito na Europa central. 

 

3.1 ÁREAS VERDES – INCORPORAÇÃO URBANA DOS ESPAÇOS NATURAIS 

 

Pois bem, começando pelo relatório intitulado “Delimitação dos perímetros urbanos e 

das cidades satélites da Cidade de Goiânia” de 1952 (JANSSEN) - já apresentado no capítulo 

anterior. -, neste documento há sugestões de caminhos urbanísticos dos quais a capital goiana 

poderia seguir, a partir do aumento populacional previsto pelo autor na década de 1950. Em 

relação à área verde, consta-se em apenas um parágrafo: 

 

Para que haja área verde compatível com o número de habitantes, para o qual a cidade 

foi projetada é imprescindível que seja reservada, para mais tarde ser desapropriada 

pela P.M. Dessa Capital, as matas, de conformidade com as indicações procedidas no 

Plano Diretor, existentes no sentido Norte Desta Cidade, as quais deverão constituir 

um magnifico Bosque, tendo, além da finalidade recreativa, o objetivo de funcionar 
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como regulador climatérico e, ainda importar como purificador do ar (Janssen, 1952, 

p. 2-3). 

 

“Lazer, regulador climático e purificação do ar” são os objetivos delimitados por Janssen 

ao reservar uma área verde que se constituiria em um grande Bosque para Goiânia. Além de ser 

um local para recreação dos habitantes e promover um bem estar social, a proposta do parque 

(ou bosque) era, sobretudo, para desestressar o trabalhador e assegurá-lo à reprodução da força 

de trabalho. 

 

[...] quando a sociedade passa por transformações, outras formas e processos espaciais 

surgem. Neste sentido, a carência de lugares públicos para o acesso da população, 

bem como o investimento em educação, saúde, higiene, esporte e recreação, sob o 

foco da prevenção, tornaram as praças um local viável para o desenvolvimento de 

ações e intervenções (MAYBORODA; GRAZZITOTIN, 2019, p, 7). 

 

Locais públicos são uma necessidade para a sociabilidade dos cidadãos. Sabendo disso, 

o poder público se apropria dessa exigência urbana para colocarem em prática as intervenções 

sanitárias. As autoras Fabiana Mayboroda e Luciane Sgarbi Santos Grazziotin (2019) analisam 

os locais de lazer da cidade nos primeiros vinte e cinco anos do século XX em Porto Alegre. 

As justificativas sanitárias que perpassavam por todas as reformas, obras e estudos urbanísticos 

eram tidos como universais, não pelo fato de as necessidades do período se assemelharem, mas 

sim, por conta de a Ciência ser imbuída pelo discurso moderno de progresso e se portar de 

maneira pretensamente objetiva. A necessidade de oferecer esses tipos de serviço para a 

população de uma cidade industrialmente emergente vinha do desejo eurocêntrico de civilizar 

os mais diversos tipos de pessoas. Isto simultâneo à pretensa universalidade do capitalismo. 

Importante destacar que as autoras expõem o relato de um professor de educação física, 

Frederico Guilherme Gaelzer (1897-1972), de família germânica, encarregado de criar espaços 

de recreação na cidade de Porto Alegre, na década de 1920. Com uma forte influência 

pedagógica, tais espaços foram construídos ao lado de escolas para serem usados nas aulas de 

Educação Física, a ideia era transmitir às crianças a forma correta que um cidadão deveria se 

comportar. Além de exercícios de ginástica, os alunos aprendiam “tradições da raça e a 

formação de uma cidadania prestante” (MAYBORODA; GRAZZITOTIN, 2019, p, 13). 

Considera-se, por fim, a elaboração dessas praças como locais para a “implementação da moral 
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e da cidadania, pautados nos princípios higienistas (MAYBORODA; GRAZZITOTIN, 2019, 

p, 22)”.  

É evidente que Janssen, na década de 1950, atribuiu às áreas verdes um local de 

sociabilidade urbana e, por ser um espaço básico de necessidade humana, ele a outorga uma 

funcionalidade produtiva. No documento “Novo Plano Diretor” (JANSSEN,1954), é reiterado 

que as áreas verdes e os parques na zona das cidades-industriais possuíam a função de revigorar 

a energia dos trabalhadores fabris, consequentemente de suas famílias, para assim preparar-lhes 

para mais uma semana de trabalho nas indústrias.  

Nota-se que o documento é satisfatoriamente completo em relação aos diversos aspectos 

urbanísticos que as áreas-verdes favoreceriam à Goiânia. Respectivamente, as faixas verdes são 

descritas como comprimentos paralelos aos cursos de água dentro da cidade. Segundo o 

urbanista, essas faixas possuíam quatro funções:  

 

1) função climatológica, renovando a composição do ar; 

2) função estética, embelezando a cidade; 

3) função recreativa, aproveitando ainda os córregos para piscinas; 

4) função comunicativa, pelos caminhos de ciclistas e pedestres os quais passarão 

por baixo dos futuros viadutos, diminuindo com isso o perigo de desastre. 

(JANSSEN, 1954, p. 2) 

 

Observa-se que todos os itens acima são recorrentes nas exposições de outros estudos 

usados neste trabalho como referencial teórico (RAGO, 2001; SOARES, 2001; VIEIRA, 

2009; MAYBORADA; GRAZZIOTIN, 2019), seja em Brasília, Pelotas, Porto Alegre, São 

Paulo ou Rio de Janeiro, há uma constante nos usos das regiões verdes. Apesar de ser dito 

no início deste capítulo que o autor estudou na Alemanha, é sempre necessário reiterar que 

Janssen chega à uma capital com mais duas décadas de existência, existia em Goiânia 

características materiais que não podem ser ignoradas nos planos do autor.  

A primeira função apresentada na citação anterior diz respeito da circulação do ar, algo 

relevante para Janssen, visto que se preocupava com a consequência da inalação de fumaças 

pelos habitantes próximos às industrias; no segundo item, a questão estética é algo presente, 

principalmente, nas regiões centrais, atraindo novos moradores para a região, sendo um 
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fator para a especulação imobiliária; O terceiro tópico aborda sobre a recreação, que poderia 

ser vista de várias formas, como por exemplo, um local de descanso para os trabalhadores, 

ou como um lugar de ensino. Já que vários grupos sociais o ocupavam, alguns hábitos 

poderiam ser repassados e espelhados por outros; o último ponto é uma expectativa de 

Janssen sobre futuras intervenções urbanísticas na cidade, visualizava-se que futuramente 

haveria a construção de ruas e avenidas elevadas perto dos canais d'água além de ciclovias 

paralelas. Importante compreender este último assunto: as ciclovias. Sua falta em Goiânia 

é compreendida como um atraso para a capital, uma vez que é algo presente em grandes 

metrópoles.  

Prosseguindo no documento de 1954 em relação à urbanização e reurbanização, Janssen 

sintetiza suas ideias, relatando que: 

 

A planta de zoneamento procura subdividir a zona a ser urbanizada de tal maneira que 

as diversas zonas representam um conjunto funcional e orgânico de acordo com as 

condições naturais em relação aos ventos, à forma do terreno, os cursos de água, como 

também, em relação às obras técnicas já realizadas, como estrada de ferro, e o traçado 

já existente em Goiânia (JANSSEN, 1954, p. 2) 

 

Em 1954, a capital goiana possuía mais de duas décadas de existência, tempo suficiente 

para que diversas construções fossem realizadas além do que era planejado pelo primeiro plano 

diretor da cidade. Janssen sabia dos novos imóveis, de maioria privada, e os citou em diversos 

documentos, muitas vezes, utilizando-os como argumento para possíveis reurbanizações e 

elaboração de um novo plano diretor. Todavia, no trecho acima enfatiza-se a relevância dos 

aspectos naturais no espaço. Em outras fontes analisadas nesta pesquisa, percebe-se que a 

questão maior a ser enfrentada por novas ações urbanísticas era a distância entre loteamentos 

causados pela especulação imobiliária52. Ademais, o clima, o terreno e os cursos d'água eram 

vistos como características impostas, que deveriam ser incorporadas na paisagem urbana no 

propósito de uma organicidade da capital. 

 

52Com a construção da nova capital, os primeiros governantes entenderam que para atrair moradores 

deveriam dar certa liberdade para a construção privada. As residências existentes no começo da capital eram para 

funcionários do Estado e foram construídas dentro dos limites de crescimento do primeiro Plano de 1938, após 

isso, especialmente na década de 1950, há uma explosão de construções e loteamentos fora destes limites. Esta 

configuração desordenada é o espaço no qual Janssen planeja uma atitude de organização.  
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Importante reforçar que essa funcionalidade, a partir das áreas verdes, eram as mesmas 

encontradas em reformas urbanas, que tinham o higienismo espacial e populacional como 

objetivos a serem alcançados53. Janssen poderia ser colocado facilmente ao lado dos técnicos e 

médicos sanitaristas apenas com esta análise pormenorizada do documento de 1954.  

 No relatório “Exposições sobre a Urbanização da Cidade de Goiânia” de 1952, a 

questão ambiental é tratada em apenas um tópico. No entanto, isso não significa que o urbanista 

alemão não considerava essa característica como de grande importância, mas significa que seus 

estudos buscavam abranger temas basilares ao bom funcionamento da cidade, como por 

exemplo, o transporte, tráfego, a economia industrial, ou a saúde e bem-estar dos cidadãos. 

Apesar do tema ambiental aparecer como item ou subitem, é uma temática que foi dada muita 

atenção54. 

Neste documento, Janssen projetou um crescimento nos diversos setores urbanos em 

Goiânia a partir da exploração dos recursos minerais dos Estado de Goiás e da construção de 

Brasília - a nova Capital Federal no cerrado. No terceiro tópico do documento, salienta-se:  

 

3) Ajardinamentos; Além dos parques dos Buritis, (do Horto Florestal) do Botafogo e 

do Setor Leste como áreas ajardinadas somente existem “faichas verdes” [sic.] nas 

margens de corregos [sic.] que atravessam a cidade. O solo fértil dessas margens 

favorecem sumamente a vegetação, e por isso o fator, limpeza e tratamento, exige 

verbas disproporcionais [sic.] em vista do grande número de áreas irregulares e 

dificilmente controláveis. Sendo a situação ainda agravada pelo nível descrecente 

[sic.] permanente observada em nossos cursos dágua, [sic.], o que representa em nosso 

clima um perigo, relativo ao ponto de vista higiênico (JANSSEN, 1954, p. 3). 

 

53 Nas reurbanizações baseadas nesta concepção a cidade deveria ser “purificada”. De acordo com 

Margareth Rago (1985), as ações eram tomadas em conjunto com médicos higienistas que prescreveriam quais 

eram os locais que as doenças se originavam. Neste processo de limpeza urbana as populações pobres foram 

empurradas às margens das regiões centrais. Além da mudança espacial houve uma mudança dos corpos, isto 

significaria deixar de lado os vícios vistos como imorais pelas classes médias e altas. As ações sanitárias, portanto, 

não ocorreram no espaço público, mas também no espaço privado. Todo esse processo de crescimento urbano 

atrelado às ideias higienistas no Ocidente, estavam ligados diretamente ao avanço da produção industrial, isto é, 

tais elementos de mudança social na urbe foram feitos para beneficiar o sistema de economia capitalista. Neste 

sentido, as reformas urbanas do início do século XX no Brasil (limitadas à região Sudeste e Sul), ocorreram nas 

grandes cidades, que abrigavam um número crescente de população trabalhadora em busca de alternativas de 

subsistência por meio do assalariamento. Essa população, já marginalizada, sofreu ainda mais com uma 

“imposição autoritária da modernidade” (SOARES, 2001, p. 3). 

54 Há trabalhos de Janssen bastante específicos ao tema ambiental, como o relatório em que é estudada a 

melhor forma da cidade se beneficiar do reservatório aquífero João Leite, entretanto são documentos bastante 

técnicos e que não adicionam informações que contribuam para a discussão do capítulo sobre o uso social dos 

espaços naturais dentro dos limites do município. 
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Esta é uma análise da condição das áreas verdes na cidade de Goiânia no período em 

que o autor escreveu o documento, meados da década de 1950. Destaca-se que além de três 

áreas ajardinadas, haviam outras em potencial, principalmente a vegetação paralela aos 

córregos. Janssen apresenta uma preocupação sanitária com estas faixas verdes: quando muito 

volumosas, precisavam ser limpas, custando caro ao poder público; se poucas, não servem como 

reguladoras da temperatura, aumentando-a, o que apresentaria “em nosso clima um perigo, 

relativo ao ponto de vista higiênico” (JANSSEN, 1954, p. 3)  

Observa-se nas reformas urbanísticas das cidades brasileiras, presentes no começo do 

século XX55, o tratamento com os corpos d'água - antes utilizados como dispensa de efluentes. 

Repara-se que a presença de esgoto nos córregos, lagos e rios era interpretada como um risco à 

saúde de toda a urbe. É importante analisar as implicações higiênicas (no caso o uso político 

das questões de saúde) em outras regiões do país, para, além de aprimorar o entendimento destes 

conceitos em Goiânia, agregar ao trabalho de Janssen uma historicidade. 

Com o clima quente, a região central do cerrado tem a água como elemento substancial 

à vida. Posto isto, a preocupação higiênica do sertão brasileiro não era a mesma em relação aos 

centros urbanos litorâneos. De acordo com Tamara R. Vieira (2009), as comissões para a 

escolha do local da construção de Brasília, durante o primeiro decênio do século XX, formadas 

por médicos higienistas e técnicos climáticos, buscavam um ambiente propício para o 

desenvolvimento de uma “civilidade” nos trópicos. Nos relatos das primeiras viagens, havia a 

ideia de total abandono da população pelo poder público, além de indicarem que todas as 

doenças, os vícios e a pobreza eram considerados naturais ao povo sertanejo. Segundo a autora, 

tais pensamentos podem ser encontrados no século XIX, com os escritos de Varnhagen (1816-

1878) e do médico Antônio Martins de Azevedo Pimentel (1844-1928. Conclui-se que a 

possibilidade de uma civilização no meio do cerrado somente era possível “partindo de 

assertivas de ordem médico-sanitária, calcadas principalmente no paradigma médico-

ambientalista (VIEIRA, 2009, p. 293). 

 

55 Apesar das ideias de Janssen serem semelhantes ao urbanismo Alemão, deve ser reiterado que o 

planejamento de Goiânia se situa em um período característico da modernização urbana no Brasil.  
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Continuamente, em represália, médicos e técnicos goianos organizaram o jornal 

Informação Goiana, que durou entre os períodos de 1917 a 1935. O periódico idealizava expor 

os futuros benefícios à região central do país após a construção da nova capital federal e, 

sobretudo, argumentar contra os relatórios das comissões que colocavam os goianos como uma 

raça degenerada (VIEIRA, 2009). Esse discurso higienista permaneceu entre a maioria dos 

intelectuais brasileiros. 

Com a Segunda Guerra Mundial, tal discurso sobre a saúde é modificado. Em 

decorrência ao conflito global, as técnicas de medicina e, principalmente, os medicamentos 

deram um salto qualitativo. Muitos dos preconceitos relacionados aos males da população 

interiorana causada pela malária e pela febre amarela não eram mais validados cientificamente 

(VIEIRA, 2009). Janssen se encontra nesse momento, aonde a teoria miasmática já não encontra 

força com a comunidade cientifica identificando microrganismos causadores de doenças;  Nota-

se que no discurso sanitarista após os anos 1950, há ênfase na relação entre “saúde e 

produtividade”, como por exemplo, o governo de Juscelino Kubitschek (1902-1976) que 

comandou um plano para o combate às doenças tropicais e à fome no interior do Brasil, visando 

um desenvolvimento econômico a partir da melhora de vida das populações nestes locais. 

A saúde era algo relevante para a nova capital federal antes mesmo de sua finalização. 

Os sujeitos que chegavam ao local da construção de Brasília passavam por exames médicos 

antes de serem contratados. As enfermidades e as doenças eram monitoradas, principalmente 

àquelas que não existiam na região e que atrapalhariam não só a construção da urbe, mas a 

qualidade de vida dos futuros moradores (VIEIRA, 2009).  

 

A construção de Brasília é uma boa oportunidade de perceber como se estabeleceu a 

relação entre saúde e desenvolvimento. Embora não haja referência explícita à 

importância dos aspectos higiênicos e sanitários no plano urbanístico desenvolvido 

por Lúcio Costa (1991), é nítida sua preocupação com o bem-estar dos futuros 

moradores da cidade, que deveriam desfrutar de um ambiente arborizado e saudável, 

de amplos espaços de lazer, segurança e conforto (VIEIRA, 2009, p. 298).  

 

 No texto de Vieira (2009) compreende-se que havia grande interesse dos goianos em 

relação à construção da nova capital e, principalmente entre médicos e técnicos. Janssen não se 

abstraiu desse discurso, pois os ambientes pelos quais ele transitava eram os mesmos dos grupos 
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dominantes estaduais (CORDEIRO; FERREIRA, 2017). Relativamente, assim como os outros 

urbanistas goianos, se existia essa preocupação com Brasília, certamente havia também com 

Goiânia. Ademais, a obra de Janssen se configurou naquele período, evidenciando as 

semelhanças entre as preocupações sanitárias, ambientais e de qualidade de vida entre as duas 

capitais.  

Retomando ao relatório, a sua solução do urbanista alemão para os locais verdes refere-

se à interferência direta na natureza. Na perspectiva do discurso sanitário, acreditava-se a 

mesma carregava doenças e a sua manutenção traria benefícios para os moradores da cidade:  

 

Achava melhor a canalização desses córregos e proponho a construção de ruas 

decorativas aos dois lados dos canais com faichas [sic.] verdes aonde as condições do 

terreno indicar tais medidas. Bosque de árvores existentes e situados magnificamente 

na zona urbana devem ser protegidos e transformados em parques com represas 

decorativas etc. Aonde a forma do terreno e as condições naturais e os projetos de 

bairros já existentes (JANSSEN, 1954, p. 3-4). 

 

Janssen foi um dos entusiastas com a mudança da capital federal, entrava em seus textos 

uma relação entre qualidade de vida e o desenvolvimento a partir da racionalização da natureza. 

Tal ideia não visava apenas uma melhoria de vida aos cidadãos, mas principalmente a 

centralidade da industrialização, isto é, a manutenção da saúde do trabalhador, como forma de 

viabilizar a transformação de Goiânia em polo industrial. 

A necessidade de sanitizar os cursos de água foram validados por sua preservação para 

a posterioridade. No primeiro parágrafo da fonte anterior, Janssen alerta sobre a necessidade de 

higienizar os rios e córregos tendo em vista o clima de Goiânia. Não é nítida qual é a verdadeira 

preocupação do urbanista: se era o medo do córrego atrair mosquitos transmissores de doenças 

ou se era o uso do local para a dispensa de esgoto. O que se evidencia é a sanitização do mesmo, 

para a construção das faixas verdes.  

O documento Análise da situação meteorológica em relação à direção dominante dos 

ventos (s.d.) como o nome sugere - feito em papel de seda e desenhado por cima de um mapa 

de Goiânia -, nele há o todo o percurso de uma corrente de ar que envolve a capital. No esquema 

há a origem da direção dos ventos que chegam à capital, estes possuem origem na região sul, 

acompanha a trajetória do Rio Meia Ponte até seu encontro perpendicular com outros dois 
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corpos d'água, e estaciona no centro de Goiânia, aprisionado pelas edificações da cidade, 

gerando um vórtice de ar [IMAGEM XII]. 

IMAGEM XII - Análise da situação meteorológica em relação à direção dominante dos 

ventos 

 

Junto aos escritos centrais: "Desenvolvimento vertical do Ar. com força centrípeta devido ao calor 

acumulado pela urbe" há desenhos explicativos do percurso dos ventos (JANSSEN, s.d). 

 

Qual era a necessidade que Janssen dava aos planos urbanos ao agregar as condições 

meteorológicas em sua obra? Como citado no capítulo anterior, o autor buscava o melhor local 

para alocar setores industriais, para que a fumaça das fábricas não fosse levada pelo vento em 

direção ao centro da cidade. O urbanista tem consciência de que os compostos presentes nas 

fumaças das indústrias eram maléficos à saúde dos cidadãos. Neste ínterim, ao mesmo tempo 

que se identifica os danos ao corpo, identifica-se também o seu projeto de criar cidades 

industriais. 

Para Janssen, o modelo urbanístico das cidades industriais era a solução para vários 

problemas de Goiânia, como o trânsito do centro da cidade, que seria melhorado, tendo em vista 

que os trabalhadores fabris morariam próximos aos seus locais de trabalho. Neste sentido, 

algumas questões de seu trabalho são contraditórias, pois se o urbanista tem consciência que a 

fumaça expelida pelas fábricas é danosa, porque a ideia das cidades industriais? Se o urbanista 

era tão crítico à especulação imobiliária por ter distorcido o Plano Diretor original de Goiânia, 

por que ele criou condições para que o centro da cidade tivesse o valor agregado ao trânsito 
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calmo e ar limpo? A cidade de Janssen realmente visava todos os cidadãos? Por fim, os 

habitantes das cidades industriais poderiam respirar ar poluído? 

Conforme apontado por Rago (1985) e Tamara R. Vieira (2009), as reformas urbanas 

sempre beneficiaram os grupos dominantes, que no contexto da primeira metade do século XX, 

moravam nos centros da cidade e podiam arcar com eventuais regulações estatais para a 

mudança na construção de imóveis e melhoramento da infraestrutura de água e de esgoto. 

Importante notar que ao restante dos habitantes da cidade nada seria mudado, e os problemas 

persistiriam, visto que dificilmente o poder público iria intervir nos bairros marginais.  

Nesse aspecto, as proposições de Janssen, na década de 1950, traz inovação e guarda 

particularidades, quando comparadas com as reformas brasileiras das décadas anteriores. 

Entretanto, tais “inovações” se traduzem mais em um verniz novo ao velho uso do espaço 

urbano como vetor de manutenção das hierarquias sociais do que mudanças efetivas em sua 

estrutura. Quando uma pessoa conhece a obra de Ewald Janssen imediatamente há um 

sentimento de perda, pois se pensa que a capital goiana poderia gozar de condições mais 

desenvolvidas, entretanto o autor não pode ser pensado como alguém que fez um esforço efetivo 

e utópico de inclusão social. Em outras palavras, havia, de fato, uma preocupação na obra de 

Janssen em proporcionar bem estar a todos os cidadãos, mas ela não se daria de forma indistinta.  
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IMAGEM XIII - Estrutura Verde de Goiânia 

 

 

 A “Idealização da Solução Final da Estrutura Verde” (JANSSEN, s.d.) 

[IMAGEM XIII] expõe algumas regiões de Goiânia que apresentam uma maior concentração 

de vegetação nativa. Esse esquema cartográfico, feito por cima do mapa da cidade, mostra como 

as divisões entre os setores [IMAGEM XIV, IMAGEM XV] do município obedecem a limites 

naturais, principalmente os corpos d’água com mata ciliar. Na criação de Goiânia, por mais que 

houvesse o ideal moderno acerca da “razão acima das coisas naturais”, a natureza prevalecia 

enclausurando limites habitacionais.  
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Pode-se supor que este mapa foi usado como suporte para um estudo mais elaborado 

das regiões verdes de Goiânia, e se foi preciso que Janssen desenhasse um a próprio punho é 

porque, muito provavelmente, não existia um mapa dedicado à essa característica geográfica 

no período. Se tal documento faz parte de um relatório como caráter ilustrativo, não é possível 

afirmar, pois como dito, adereçar os croquis aos projetos originais é uma tarefa bastante 

complicada, pois os itens presentes no MA-UFG chegaram em pastas e rolos separados. 

MAGEM XIV- Divisão de áreas do município de Goiânia 
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IMAGEM XV – Sobreposição das imagens XIII e XIV. 

 

Sobreposição dos documentos Estrutura Verde De Goiânia (JANSSEN, sd.) com o documento Divisão de áreas 

do município de Goiânia (JANSSEN, sd.) evidenciando que nas primeiras divisões intramuncipal foi respeitada a 

estrutura natural do terreno. 

 

Analisando este documento [IMAGEM XIII], percebe-se que a vegetação natural da 

cidade era majoritariamente ciliar. Dessa forma, seus estudos em relação às faixas verdes 

paralelas às margens de córregos e rios, poderiam ser muito bem aplicados e aproveitados em 

todo o território, visto que o sistema hídrico percorria toda a capital, isto beneficiaria toda a 

população goianiense e não apenas grupos de regiões elitizadas. 
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No entanto, surge novamente uma questão: a implementação dos diversos espaços e 

parques nas faixas verdes beneficiaria toda população ou se conectaria aos interesses 

especulativos privados fomentando novas residências apenas nestes novos locais e para apenas 

uma parcela da população? Ademais, os textos de Janssen eram contundentes ao definir as 

regiões específicas para essas apropriações da topografia local; de outro lado, a construção de 

caminhos, ciclovias e parques naquela área total, certamente geraria um alto custo público, 

sendo uma aventura que os governantes goianos do período provavelmente não levariam 

adiante. 

 

IMAGEM XVI - Esquema da solução final do aproveitamento das faixas verdes .

 

 

Nos arquivos selecionados não constam apenas argumentações escritas sobre como 

deveriam ser as faixas verdes paralelas aos caminhos d’água (JANSSEN, 1954) mas sim, 
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apresenta-se um croqui intitulado “Esquema da solução final do aproveitamento das faixas 

verdes” (s.d.)56. O esboço da estrutura é apresentado transversalmente, com o corpo d’água 

centralizado, a organização é a mesma tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A ordem, 

partindo do centro para fora é: corpo d'água, faixa recreativa com 162m (cento e sessenta e dois 

metros), ciclovia com dois metros de largura, caminho para a ferrovia urbana ou rodovia, uma 

rampa ajardinada de cinco metros de largura e, por último, uma rua lateral de vinte metros de 

largura.  

O intuito de Janssen ao promover este esquema era dar uma funcionalidade aos rios e 

córregos que cortavam a cidade. Era uma forma de os preservarem ao mesmo tempo que os 

tornavam “úteis” ao seu projeto de Goiânia industrial. É visível que por vários momentos, houve 

idealizações das faixas verdes como local de lazer e recreação (JANSSEN, 1952c; 1954). Essa 

é uma forma clássica de controle e disciplinamento sobre o tempo livre dos trabalhadores, 

oferecendo opções “sadias” e entretenimento, longe do consumo de álcool e de jogos de azar 

(RAGO, 1985)57. É precipitado sobrepor esta ideia de “adestramento da população” à obra de 

Janssen, entretanto deve-se lembrar que seu projeto de Goiânia é de uma cidade industrializada, 

que requeria bastante trabalho, e o que mais se espera do trabalhador do que seguir uma ordem 

perfeitamente? 

Retornando ao croqui, ele condensa dois elementos de seu trabalho, sendo a eficácia do 

solo urbano e a funcionalidade das áreas verdes. Para Janssen, a eficiência da cidade se 

relacionava ao deslocamento rápido na urbe e ao aproveitamento completo de seu território. 

Ademais, havia a possibilidade do uso de ciclovias, rodovias, vias e ferrovias para o transporte 

urbano em um espaço relativamente pequeno. 

Considerável notar como a presença do elemento natural era constante nos 

planejamentos urbanísticos higienistas e sanitaristas. Segundo os profissionais da medicina, os 

motivos referentes às doenças e aos males gerais de bem-estar, nas cidades de São Paulo e Rio 

de Janeiro, no começo do século XX, vinham das áreas pantanosas e da mata densa, que serviam 

 

56 Há outra versão deste documento no rascunho (nº de registro: 2018.03.0273 JANSSEN, s.d) do documento 

“Plano de Desenvolvimento Urbanístico de Goiânia” (JANSSEN, 1970). 

57 A pesquisa das autoras Fabiana Gazzotti Mayboroda e Luciane Sgarbi Santos Grazzitotin, (2019) usada como 

referência bibliográfica neste trabalho traz um exemplo prático em Porto Alegre do uso de espaços de convivência 

urbana como meio de disciplinar a população. 



122 

 

 

 

como nascedouro de mosquitos e insetos transmissores de doenças (RAGO, 1989). Sendo 

assim, entendia-se que era necessário extinguir o mal pela raiz. Por outro lado, nas cidades 

interioranas de locais secos, como Brasília por exemplo, onde não havia clima úmido, corpos 

d’água pouco abundantes e tampouco aglomerações de árvores, era impensável a drenagem de 

áreas aquosas (VIEIRA, 2019), consequência disso é um lago artificial na capital federal para 

regular o clima. 

Respectivamente, o obstáculo da expansão e da boa funcionalidade urbana não era a 

presença de corpos naturais, mas sim a falta de controle destes. O que se vê nas cidades 

modernas são bosques e parques bem delimitados, lagos artificiais, rios canalizados e pântanos 

drenados e aterrados. A solução de Janssen para as faixas-verdes era, então, uma intervenção 

no ambiente natural, isto é, uma ação sobre a existência controlada de algo que não poderia se 

expandir por boa vontade. 

 

IMAGEM XVII - Croqui - Faixa verde no Setor Pedro Ludovico 
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O documento intitulado A função urbanística das Alamedas como faixas verdes - 

SETOR “PEDRO LUDOVICO” (s.d.) [IMAGEM XVII] é um dos vários projetos de Janssen 

para o mesmo setor, há no museu uma infinidade de anotações, memoriais de cálculos e recibos 

referentes ao trabalho de loteamento e regularização feito pelo topógrafo alemão nessa área de 

Goiânia58. Apesar de ser intitulado como “faixa verde”, este documento não está no grupo dos 

outros analisados referentes à parques de área extensa e de locais paralelos aos corpos d’água. 

Esse é um projeto de aproveitamento das próprias vias urbanas, dando uma qualidade de 

sociabilidade à locais, possivelmente, pré-existentes.   

Neste croqui [IMAGEM XVII], verifica-se que as setas vermelhas indicam a direção do 

trânsito com sentidos que denotam uma lenta mobilidade dos automóveis, diferentemente do 

que é encontrado em avenidas, que proporcionam deslocamento rápido. Outro elemento 

significativo refere-se às ruas estreitas paralelas à faixa verde no centro. Há figuras desenhadas 

no centro desta faixa, que possivelmente representam os bancos de praças, ou até mesmo 

coretos. Considerando os últimos elementos, é possível justificar que a convivência e 

sociabilidade, para Janssen, era algo essencial aos habitantes que viviam em uma urbe. 

As vias arborizadas das Alamedas estão presentes até hoje no Setor Pedro Ludovico. 

No entanto, os sentidos das ruas apresentados por Janssen não é o comum do local, visto que 

por mais que possua residências, o setor é uma região central da cidade de Goiânia com intenso 

fluxo no comércio e frequente presença de automóveis diariamente. 

 

58 A reurbanização do Setor Pedro Ludovico é de autoria de Janssen, há documentos que compravam sua presença, 

entretanto não foi possível localizar em outro trabalho uma data da criação do bairro. 
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IMAGEM XVIII - Alameda do Setor Pedro Ludovico atualmente: Alameda Couto 

Magalhães 

A Alameda Couto Magalhães está na divisa entre o Setor Pedro Ludovico com o Setor Bela Vista, 

Goiânia - GO59.  

Infere-se, portanto que, o estudo de Janssen pôde ter sido feito com base nas Alamedas 

já existentes, mostrando alternativas de um melhor uso acerca dos espaços arborizados; ou as 

Alamedas foram implantadas na cidade com base em seus estudos. Atualmente, por exemplo, 

a Alameda Couto Magalhães, localizada no setor Pedro Ludovico, possui ciclovias, elemento 

urbano já enfatizado por Janssen, desde a década de 1950. De qualquer forma, o Setor é 

composto por intervenções materiais do autor, podendo ser verificadas pelas próprias 

nomenclaturas de algumas ruas que utilizam do modelo Alemão: uma letra seguida de um 

número.  

O documento de Janssen de 1970, intitulado “Plano de Desenvolvimento Urbanístico 

de Goiânia", dispõe de três páginas sobre as Áreas Verdes, sendo o relatório mais recente que 

 

59 Fonte: https://www.google.com/maps/place/St.+Pedro+Ludovico,+Goi%C3%A2nia+-+GO/@-16.7126855,-

49.2586253,18z/data=!4m5!3m4!1s0x935ef0e32478eafd:0xc9d2ce11fc1ceb91!8m2!3d-16.7133125!4d-

9.2549997 
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aborda o assunto acerca de terrenos naturais. Após a sua introdução, são apresentados alguns 

locais que poderiam, no futuro, causarem problemas no desenvolvimento urbano de Goiânia. 

Algumas das áreas citadas eram frutos de projetos que Janssen esteve diretamente envolvido, 

como a implantação do aeroporto Santa Genoveva, por exemplo. De forma geral, o que se 

destacou como problemas eram questões mais ambientais do que econômicas ou demográficas. 

Referentes ao que o engenheiro aborda na primeira página desta fonte, em Goiânia havia uma 

“falta de um levantamento metódico da situação meteorológica (JANSSEN, 1970, p. 1)”, além 

de sua análise. A exemplo dos planos de construção do aeroporto de Goiânia, onde não foi 

verificada a intensa formação de neblina na região. 

Assim, na nona página do arquivo, Janssen mostra um breve resumo sobre a condição 

topográfica da capital do Estado de Goiás: 

 

A situação topográfica da zona urbana da “Grande Goiânia” é caracterizada por uma 

elevação contínua em forma de um anel quase fechado dentro da futura zona urbana, 

circunscrevendo a maior parte atualmente urbanizada e na zona Oeste extendendo-se 

[sic] até a futura limitação da zona urbana. Saindo desta linha divisória das águas, 

numerosos córregos repartem a zona urbana, refletindo à estruturação verde e da 

cidade. Para a humanização e o embelezamento da urbe é da máxima importância a 

conservação e a recuperação das faixas margeando os córregos. Sem prejudicar a 

função paisagística, futuramente estas faixas serão aproveitadas para estruturar o 

sistema rodoviário e ferroviário urbano (JANSSEN, 1970, p.9) 

 

Constata-se o quanto Goiânia foi planejada, realizou-se comissões a fim de analisarem 

a área que iriam implementar a nova capital.  É notável o quanto as elevações de terreno ao 

oeste e os córregos ao leste foram pensados como limitações naturais. Neste trecho, Janssen 

conduz em forma de rascunho, uma proposição dessas divisas a serem usadas em um sistema 

circundante de ferrovia e rodovia. Além disso, apresenta novamente uma preocupação em 

preservar o terreno ciliar dos corpos d'água em funções “estéticas e humanitárias”. Referente às 

rodovias que margeiam a cidade, atualmente em Goiânia existe o anel viário que, mesmo 

incompleto, expressa a necessidade dos urbanistas em criar uma via planejada para o tráfego 

intenso e pesado. Através de Janssen, entendia-se que “O futuro anel-viário, depois de 

construído, cumprirá largamente esta função (JANSSEN, 1970, p.9)” 

Na tentativa de resolver a falta de informações meteorológicas da capital, neste mesmo 

documento salienta-se a relevância dos ventos para o clima na cidade. Como abordado 
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anteriormente no documento “Análise da situação meteorológica em relação à direção 

dominante dos ventos” (JANSSEN, s.d.), havia uma corrente de ar centrípeta no centro do 

território que ditava regras sobre o clima na urbe. De acordo com o urbanista, o calor gerado 

não era evacuado devido a fraca intensidade dos ventos, agregadas às edificações centrais e às 

elevações do lado oeste da cidade. 

Novamente, a preocupação com as correntes de ar se justifica pela posição das 

indústrias, as mesmas que gerariam fumaças nocivas à saúde da população. Todavia, no 

documento de 1970, o autor acrescenta um relevante motivo, sendo uma melhor localização de 

moradias para os habitantes se beneficiarem de um ar limpo com livre circulação. Como 

discutido no capítulo anterior, em discrepância com os outros documentos do início da década 

de 1950, este transparece um Janssen que não afrontava a especulação imobiliária. Vale lembrar 

que o Brasil vivia sob total vigilância do regime militar, no qual empresas privadas mantinham 

uma ligação próxima ao governo. Contudo, há a possibilidade de o urbanista alemão ter 

assimilado que sem a exploração do solo, feito pelas imobiliárias, não haveria aumento da 

população goianiense.  

O tópico “Condições Naturais” desfecha que: 

 

A zona mais favorecida por esta situação meteorológica é a área compreendida entre 

o espigão dominante na parte Leste e Sul de Goiânia, o Rio Meia Ponte e o Ribeirão 

Santo Antônio. Devido ao clima local (ventilação permanente nas partes mais 

elevadas) as condições para fins residenciais são muito favoráveis. Em relação ao 

aproveitamento das áreas industriais em loteamentos particulares já aprovados 

(Parque Industrial do Setor Novo Mundo e outros) é importantíssimo não permitir a 

instalação de indústrias nocivas (fumaça e mau cheiro). A zona mais adequada para a 

instalação de indústrias nocivas é o setor compreendido entre o Rio Meia Ponte e o 

Ribeirão João Leite ao Norte de Goiânia, começando a zona industrial numa distância 

de aproximadamente 5 km da represa (sic) Jaó, para não sofrer as consequências do 

ciclone urbano (JANSSEN, 1970, p. 10). 

 

O autor pontua linearmente a região sudeste como a melhor para ser loteada com 

imóveis residenciais, enquanto a região nordeste era a mais adequada para indústrias que 

emitem fumaças e materiais tóxicos. Nessa delimitação das áreas, a designada como residencial, 

foi escolhida por ser uma área afastada do vórtice proveniente do fim da trajetória dos ventos 

dominantes, que poderiam causar uma ilha de fumaça estacionária nos bairros centrais de 

Goiânia [IMAGEM XII]. Estas zonas tomadas para a análise no trecho, aparecem como limites 
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à ocupação pela população no documento “Delimitação dos perímetros urbanos e das cidades 

satélites da Cidade de Goiânia” de 1952.  

No relatório de 1950, ressalta-se que as regiões norte, oeste e sul somente deveriam ser 

ocupadas quando o centro da cidade fosse todo preenchido pelos goianienses. Essa perspectiva 

muda na década de 1970, o que pode indicar uma harmonização das proposições de Janssen 

com a severa especulação imobiliária existente em Goiânia, a qual ele deixou de censurar ao 

longo dos anos. 

  

A estrutura verde, ora apresentada, aproveita da melhor maneira possível as condições 

naturais e atende tôdas [sic] as áreas da futura urbe, ligando-as com a zona recreativa 

regional “Meia Ponte” na parte norte da cidade. 

A atual indicação de uma faixa de 100m (50m em cada lado do córrego) não atende a 

futura função paisagística e recreativa. o aumento de 100m para 200m, e até mais em 

algumas áreas indicadas, seria uma solução mais favorável [...]. Para evitar invasões 

o melhor aproveitamento inicial dessas faixas seria o de chácaras com as seguintes 

exigências: 

a) - não permitir construções onerosas; 

b) - cada construção tem que observar um alinhamento afastado 20m da rua 

lateral (futura faixa para o sistema rodoviário e ferroviário urbano e o caminho para 

ciclistas) (JANSSEN, p. 14, 1970).  

 

 O presente trecho, localizado no subtópico “Estrutura Verde”, constitui-se de 

orientações para o melhor aproveitamento da faixa verde paralela ao Rio Meia Ponte. Vê-se 

uma certa vaidade e capricho do urbanista ao conceber que aqueles locais eram necessários para 

uma urbe completa. Percebe-se que esses locais são para recreação e para o controle do 

ambiente urbano, já que a pretensão do urbanista era de aumentar a largura e comprimento 

visando a ocupação populacional.  

A expressão escrita “para evitar invasões” chama bastante atenção neste excerto. Nota-

se que este assunto não é mencionado nos memoriais descritivos dos bairros reurbanizados, que 

poderiam ter abrigados casas não regularizadas. Não era comum a menção desse termo na obra 

de Janssen, pois como portador da voz do Estado60, qualquer problema de “desregularização” 

da cidade seria muito bem rearranjado pelo poder público. Esse papel do Estado foi evidenciado 

 

60 Ou seja, um sujeito que usa de um poder estatal compartilhado por funcionários e prestadores de serviço do 

município. 
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no capítulo anterior, entretanto à essa característica será agregada a influência da escola 

urbanística germânica.  

Ao analisar por um todo as obras de Janssen, torna-se fundamental enxergar as suas 

limitações. A que mais restringe um melhor estudo de sua obra é a falta de implementação na 

cidade de seus planejamentos urbanos. Várias razões são creditadas a isso, como a falta de 

vontade e verba do poder público, e o mais provável, sendo a ausência de voz que o imigrante 

possuía dentro dos quadros técnicos. Portanto, tais elementos agregados a esta pesquisa, 

contribuem positivamente, pois deixa-nos instigados a imaginar e compreender como seria essa 

Goiânia idealizada por Ewald Janssen.  

Essa seria uma cidade melhor? As brechas em um plano totalmente integrado e parcial 

da capital goiana feito por Ewald Janssen devido à falta de documentação e obras concebidas, 

são preenchidas por uma imaginação romanceada. É um exercício feito pelos conhecedores da 

Goiânia atual, esperançosos por de uma cidade que poderia ter crescido sem problemas 

estruturais. Contudo, é algo limitante, pois apaga as questões socias e culturais que poderiam 

advir de uma mudança totalizante do espaço público. Seria a obra de Janssen democrática, 

inclusiva ou disciplinar? O empreendimento privado é privilegiado nas suas demarcações 

espaciais?  

Uma leitura acrítica evidenciaria que a cidade é para todos, mas há uma segregação da 

moradia; as faixas verdes, que poderiam sem implementadas por toda a cidade, é colocada como 

local disciplinar de descanso do trabalhador; é idealizado um trânsito mais leve no centro e mais 

denso na margem, etc. A cidade é múltipla, assim como a intenção de uso de seu solo, é mais 

prudente afirmar que há na obra de Janssen uma moderação entre todos estes elementos. 

 

3.2. O URBANISMO ALEMÃO – COMPREENDENDO AS PREOCUPAÇÕES DO 

URBANISMO GERMÂNICO NAS OBRAS DE JANSSEN 

 

Tendo o urbanista como “[...] um profissional especializado em questões urbanas [...], 

trazendo consigo uma bagagem crescente de experiências e conhecimentos, e que, por isso 

mesmo, era chamado para dar uma consultoria, assim como um médico a um doente. (LERSCH, 
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2014, p. 60)”. É importante entender quais dessas experiências podemos acrescentar à vida de 

Janssen. Uma delas é o urbanismo alemão. 

O fator que, consequentemente, limita a pesquisa em relação à obra de Ewald Janssen 

diz respeito à falta de informações completas sobre os seus estudos técnicos e sua formação. As 

disciplinas cursadas em Oldenburg, na Alemanha, são reconhecidas porque estão listadas em 

seu diploma do curso de técnico em Topografia (GUIMARÃES, 2019). Mesmo assim, há 

somente os títulos dos cursos, e não informações do que se propuseram a ensinar. Apesar disso, 

nota-se que a sua vivência nas cidades germânicas foi de suma importância, visto que isto 

influenciou na construção de seu conhecimento. Considera-se, portanto, este um ponto 

relevante para as possíveis projeções na sua obra, pois além de projetar cidades baseadas em 

cálculos e geometria, tencionava também o que considerava como ideal de habitação. 

Baseando-se exclusivamente nas fontes pessoais encontradas nos arquivos do Museu 

Antropológico da UFG, a impossibilidade de obter a linha de engenharia e urbanismo que 

Janssen estudou pode ser amenizada ao analisar o urbanismo praticado na Alemanha no início 

do século XX, e no período pós-guerra. À vista disso, algumas perguntas são levantadas: havia 

influência do urbanismo alemão na obra de Janssen? Além do mais, os elementos da fria Europa 

poderiam ser deslocados para o seco e quente clima do cerrado goiano?  

Inês Martina Lersch (2014), em sua tese, discute sobre a influência dos professores 

alemães na Escola de Engenharia de Porto Alegre. Seu trabalho é necessário pois ajuda-nos a 

compreender as respostas para os questionamentos acima, isto é, ajuda-nos a revelar se havia 

ou não elementos do urbanismo alemão nos loteamentos e obras escritas de Janssen. Na 

pesquisa, a autora dedica o primeiro capítulo ao urbanismo alemão; e, no quarto capítulo, a 

contribuição dos germânicos à cidade Porto Alegrense.  

 No primeiro capítulo de sua tese, sintetiza-se que a partir de 1900, na Alemanha, 

diferentemente das Universidades que priorizavam a pesquisa e estavam submetidas às 

vontades do Império, o ensino técnico foi elevado à nível superior por Guilherme II. Os 

tecnólogos em engenharia foram relevantes para a industrialização de cidades como a de 

Berlim. Já com um efetivo número de formados e associações de Engenheiros, tinha-se, 

juntamente com planejadores para a cidade, as primeiras teorias aplicadas efetivamente na urbe, 

buscando diversas soluções para os problemas da cidade industrial.  
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Outra questão antagônica a esse tratamento do solo urbano pelo poder público 

germânico, era a consequência de uma crise econômica que afligia a Europa em 1873. Naquele 

momento, o Estado se esquivou de implementar a base estrutural urbana básica para o 

crescimento das cidades, ficando para os todos cidadãos “os gastos dos serviços municipais e 

de limpeza [...]. Beneficiando-se desta reforma, a Alemanha e a Áustria não demoraram para 

experimentarem um crescimento econômico e, consequentemente, uma urbanização, eram os 

mais acelerados da Europa (LERSCH, 2014, p. 31)”.  Ao fim da crise, no começo do século 

XX, o Estado retomou a organização urbana. 

Lersch (2014) apresenta o exemplo do plano urbano para Berlim do agrimensor e 

engenheiro James Hobrecht (1825-1902). Neste há a junção de ideias de outras cidades 

europeias para a construção do projeto da cidade prussiana.  

 

O plano foi pensado a partir do estabelecimento de quarteirões de edificações com 

tamanhos aproximados e vias de distribuição ligadas às vias radiais principais. Foram 

levadas em consideração, e desta forma integradas ao plano, as ruas e pontes 

existentes, bem como as construções dispersas, evitando tanto quanto possível casos 

de desapropriação, como o ocorrido nas reformas de Haussman em Paris. Por causa 

das pré-existências, não foi possível construir um Ring completo e contínuo, à volta 

de toda a cidade, como em Viena. Foram pensadas também praças multifuncionais e 

generosos espaços verdes. A relação entre largura de ruas e altura de edifícios era 

determinada pelo código de construção Prussiano (Bauordnung) (LERSCH, 2014, 

p.39). 

 

Entende-se como uma estratégia ideal de Hobrecht a integração da cidade já existente 

com um novo plano, tendo em vista um planejamento do sistema viário e construções nas 

margens da cidade de Berlin (LERSCH, 2014). Após as reformas serem executadas, houve 

diversas críticas por seus pares, considerando-a autoritária e com vários elementos estrangeiros. 

Em relação às Mietskasernen - traduz-se: “cortiços”, eram edificações com vários apartamentos 

ligados por um pátio comum e feitas para os operários e trabalhadores urbanos. Atualmente, 

pelos historiadores do urbanismo, o plano de Hobrecht não é alvo de críticas como há muito 

tempo já foi. Isto se dá pois: 

 

[...] a comissão do plano pensou em uma cidade salubre e, com a construção de 

inúmeras praças e ruas amplas. [...] a proposta de lotes grandes se deu tanto para 

possibilitar a instalação da indústria, quanto para garantir a ventilação e iluminação 

adequadas às futuras construções de habitação [...]. Por sua flexibilidade e por causa 
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do tamanho dos lotes, o plano acabou permitindo que a especulação imobiliária 

levasse ao extremo a ocupação dos lotes, não tendo sido, portanto, uma prática 

imposta pelo plano. [...] o plano deva ser reconhecido por ter fornecido uma complexa 

rede de ruas e avenidas que possibilitam à Berlim atual gozar de um sistema exemplar 

de mobilidade e conservar espaços verdes em toda a cidade (LERSCH, 2014, p. 43). 

 

Interessante notar as semelhanças nas soluções para o mesmo tipo de problemas que 

ocorriam nas cidades. Lersch não explicita, porém, no trecho acima, nota-se que as ações de 

Hobrecht são higienistas, com o intuito de conservar e melhorar o status quo do industrialismo. 

As cidades contemporâneas eram um fenômeno do sistema capitalista vigente na Alemanha. 

Retirando as variantes geográficas, isto é, terreno e clima, as funções se assemelhavam pelo 

fato de serem um evento histórico. Havia também os elementos do higienismo presente, como 

a relevância para áreas verdes, vias rápidas e largas, e deslocamento de indústrias para áreas 

longe dos centros. A autora discorre que o urbanismo alemão: 

 

[...] é flexível e permite uma melhora mais ou menos gradual de todas as zonas da 

cidade; é também econômico, pois impede as grandes desapropriações e demolições. 

Este sistema evitou a maioria dos inconvenientes do sistema haussmaniano, 

conservando grande parte dos efeitos positivos deste, apesar de não ser capaz de 

enfrentar a modernização do centro das cidades” (LERSCH, 2014, p. 32) 

 

Sequencialmente, no quarto capítulo da sua tese, a referida autora expõe um resumo das 

obras de alguns urbanistas germânicos, a fim de montar e identificar quais eram as ideias que 

circulavam entre os pares do período, entre o final do século XIX e início do século XX, no 

Segundo Reich e durante a República de Weimar. Infere-se que, durante a era nazista as escolas 

que representavam esse saber foram fechadas. Seguindo a linha de pensamento que a autora 

aborda, esses homens não pensavam isolados:  

 

[...] ele forma uma imagem dela a partir de impressões herdadas de sua cultura e 

transformadas por sua experiência. Desta forma, investigar o pensamento dos 

intelectuais a respeito da cidade invariavelmente nos leva para além de suas fronteiras, 

até a inúmeros conceitos e calores sobre a natureza do homem, da sociedade e da 

cultura (SHORSKE, 1989 apud LERSCH, 2014, p. 50). 

 

Tais urbanistas eram professores nas escolas técnicas, teóricos do assunto, funcionários 

públicos, responsáveis pelos planos urbanos de Berlim, Viena, Colônia, Dessau, Munique e 
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outras cidades de língua germânica (LERSCH, 2014). A autora detalha a vida e obra de alguns 

autores, com respaldo em ensaios baseados em cidades históricas, como as egípcias, babilônicas 

e da Idade Média europeia; inspiração das culturas ocidentais clássicas para a integração de 

paisagem e arquitetura; qualidade estética, não apenas técnica; o tráfego de veículos como o 

elemento mais importante de um plano; criação e implantação de legislações visando limites 

para construções;  implementação da linha férrea como sistema de transporte urbano; discursos 

nacionalistas e românticos em suas obras teóricas; uma teorização e importação de outras 

ciências para a construção do saber “urbanístico”; projetos que permitem uma expansão 

prevendo problemas que poderiam aparecer com os tempos; projetos pensados para abrigar uma 

maior capacidade populacional; planejamento que proporcionam uma rápida mobilidade 

urbana; respeito à traçados históricos das cidades; respeitar traçados de terrenos existentes 

quando possível; regulação de edifícios em zonas específicas, a exemplo, prédios em vias 

centrais visando uma maior densidade e aproveitamento econômico, e somente casas nas 

regiões residências. 

Os elementos acima são diversificados, razão para existirem divergências e embates dos 

autores entre si, onde cada um defendia a sua ideia ou juntavam-se com editoras e associações, 

visando colocarem os seus pontos de vista como o melhor para a cidade. Sendo assim, a autora 

comenta algumas características que eram identificadas como a base do ideário germânico 

acerca do planejamento das cidades, são elas: 

 

(i) ênfase na abordagem dos aspectos técnicos associados às novas infra-estruturas 

(sistema viário, transportes, água, esgotos, energia elétrica), assim como na 

abordagem sanitarista (insolação, aeração) e da segurança (combate a incêndios, 

implantação no lote); (ii) destaque para os aspectos da eficiência na gestão da 

administração pública municipal; (iii) implantação do instrumento do zoneamento 

como medida de controle para a ocupação e ordenamento, tanto das áreas 

consolidadas como nos novos bairros projetados; (iv) definição de normativas para o 

alinhamento das fachadas das edificações ao longo das ruas (Baufluchtlinie)  e 

definição dos efeitos visuais de perspectiva decorrentes deste alinhamento no traçado 

das ruas (Straßenfluchtlinie); (v) debate a respeito do melhor traçado para as ruas, 

aplicado sobretudo nas áreas de expansão urbana: se elas deveriam ser retas ou se 

deveriam ser curvas (Krumme oder gerade Straßen?); (vi) ênfase em projetos de 

habitação de interesse social; e (vii) a realização de concursos pelas associações 

profissionais de engenheiros e arquitetos para a escolha do melhor projeto a ser 

aplicado a uma área de intervenção urbana (LERSCH, 2014., p 68) 
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Esses pontos, com exceção do último, aparecem, de certa forma, nas obras de Janssen, 

sendo o Plano de Urbanização - Goiânia (1952), Estudo do fornecimento de água para Goiânia 

(s.d.). Situação do Cadastro Técnico (1970), Delimitação das cidades (1952), Relatório 

Discriminativo Av. do Contorno Norte (1959); Exposições sobre urbanização (1953), Novo 

Plano Diretor da cidade de Goiânia (1954), Plano de Desenvolvimento Urbanístico de Goiânia 

(1970) e outros já analisados nesta pesquisa. Conhecer e considerar os elementos descritos dessa 

maneira, como Lersch discorreu, esclarece um pouco mais a ideia de que houve disciplinas que 

abarcavam o saber do urbanismo na Escola Técnica de Oldemburg, até porque os urbanistas 

germânicos eram técnicos agrimensores e engenheiros egressos, além de professores da 

instituição. 

A seguir serão comparados, discutidos e explicados os pontos mencionados por Lersch 

(2014) em relação à obra de Ewald Janssen. O primeiro ponto refere-se à modernização das 

cidades, adequando-se às novas tecnologias e às novas ciências, aqui o higienismo e sanitarismo 

eram ideias defendidas por cientistas respeitados. Neste sentido, o sistema viário e o tratamento 

de água e esgoto são assuntos tratados com mais ênfase por Janssen pois Goiânia, naquele 

momento, não tinha estrutura necessária que abarcasse um aumento de população. Os estudos 

de Janssen invariavelmente projetavam um aumento populacional que, nas condições em que a 

cidade se encontrava, causaria diversos problemas. 

O segundo ponto era algo que vez ou outra Janssen reivindicava, principalmente no 

documento Situação do Cadastro Técnico (1970). Na Alemanha, pelo histórico de 

descentralização do Estado, as cidades mantinham um modelo de gestão pública mais eficiente 

que permitia os urbanistas elaborarem e implementarem seus projetos. Em Goiânia, o problema 

não era de gestão, mas sim de interesses particulares, pois o poder público se esquivava de 

ordenar o crescimento da cidade, se escondendo atrás da especulação imobiliária.   

O terceiro ponto aborda sobre o zoneamento da cidade, que entra como recurso de 

investimento por etapas.  Em Goiânia, Janssen não priorizava os recursos financeiros, mas sim, 

direcionava uma função para cada uma dessas partes, ora residencial, industrial ou de plantação 

agrícola, como tratado no documento Plano de Desenvolvimento Urbanístico de Goiânia 

(1970).  



134 

 

 

 

O quarto ponto relata questões sobre o alinhamento das fachadas e delimitação da 

quantidade de andares em que as edificações poderiam possuir. Considera-se que elementos 

puramente estéticos que não atrapalhavam a circulação da cidade. 

 O quinto ponto se refere a um debate acerca do limite da intervenção humana na 

natureza, era mais do que algo estético ou funcional, dito isto, o urbanismo alemão respeitava 

e buscava integrar elementos históricos e naturais em seus planos. O traçado reto, que era algo 

advindo da racionalidade moderna que buscava ser superior ao natural e racional, não poderia 

ser implementado na maioria dos espaços. De acordo com Lersch (2014), os urbanistas alemães 

identificaram que as ruas feitas a partir de um crescimento desordenado e orgânico das cidades 

foram notadas apenas na Idade Média Europeia. No Império Romano as cidades eram fundadas 

no modelo Cardo e Decúmano, formadas por duas ruas perpendiculares e retas (PIRES, 2015). 

Continuamente, as ruas projetadas por Janssen não eram apenas retas ignorando o relevo 

local, e nem sinuosas seguindo o relevo local. De modo geral, acompanhavam o desenho de 

algum ponto de referência, como bosques e praças.  

A seguir, há a exposição de mapas atuais, em relação aos bairros loteados pelo urbanista, 

tais quais demonstram a efetividade de seu trabalho em Goiânia. Os mapas referem-se ao Setor 

Aeroporto e ao Jardim Europa: 
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IMAGEM XIX – Setor Aeroporto, Goiânia. 

 

Verifica-se que as ruas do Setor Aeroporto foram desenhadas com a Praça do Avião centralizada.61 

 

61Fonte:https://www.google.com/maps/place/St.+Aeroporto,+Goi%C3%A2nia+-+GO/@-16.6718245,-

49.2729907,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x935ef3e6aeb4941f:0x122f3ad5e669e737!8m2!3d-

16.669274!4d-49.2664018?hl=pt-BR 
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IMAGEM XX – Jardim Europa, Goiânia. 

O desenho do bairro é completamente advindo do urbanismo germânico, as ruas não são totalmente retas ou sem 

nenhuma racionalidade, elas acompanham uma curvatura natural do terreno além de possuírem ligação integrada 

com as vias principais; todas as ruas do Setor Aeroporto possuem nomes de cidades Europeias62 

O sexto ponto pode ser comparado às obras do urbanista. Com as zonas residenciais e 

áreas da cidade industrial destinadas à habitação dos trabalhadores fabris, não há, em seus 

estudos, a criação de casas feitas pelo poder público, destinadas às famílias carentes ou às casas 

com espaços comuns, como as mietskasernen alemãs. Edifícios como este em que as famílias 

ficam abarrotadas, não possuem uma boa circulação de ar, indo na contramão das condições 

sanitárias.  Em todo caso, na Alemanha do começo do século XX, houve bairros operários e as 

justificativas para a proximidade das casas dos trabalhadores com as indústrias eram as mesmas 

que Janssen apresentava em seus projetos: diminuir a distância e facilitar o trajeto entre 

empregado e trabalho (LERSCH, 2014). O que não é mais que uma forma de controle social.  

 
62Fonte:https://www.google.com/maps/place/Jardim+Europa,+Goi%C3%A2nia+-+GO/@-16.7159922,-

49.3039554,16z/data=!4m5!3m4!1s0x935ef6edb763a3f1:0x8233bd4cf70834f9!8m2!3d-16.7160533!4d-

49.3067696?hl=pt-BR 
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O traçado dos bairros operários quase sempre esteve baseado nas cidades-jardins - 

elemento crucial entre os urbanistas alemães, elas eram tidas como mais um modelo que 

solucionaria os problemas urbanos e daria autonomia à região. Este modelo alegava oferecer 

dignidade aos trabalhadores das cidades industrializadas, com consideráveis áreas verdes e 

locais para plantação. 

Tendo em vista que vários destes elementos do urbanismo alemão são vistos no trabalho 

de Janssen é possível afirmar que a principal linha seguida pelo autor é de seu país de origem. 

Além disso, é sempre importante ter em mente que as condições de terreno e históricas alemãs 

não são as mesmas que a brasileira, especificamente, a goiana. Logo, o imigrante alemão 

precisou fazer adaptações geográficas nas suas obras. E, as soluções para a cidade que 

abarcavam as mudanças sociais advindas pela industrialização vista na Europa no final do 

século XIX (elemento fundamental para compreender o urbanismo germânico) não é 

semelhante no Brasil, um momento similar seria o desenvolvimento econômico esperado com 

a construção de Brasília. Tem-se então, nos escritos de Janssen, uma cidade imaginária 

industrial, mas que não chegou perto de se tornar realidade.  

 Com a afirmativa dos elementos germânicos na obra de Janssen, há uma compreensão 

melhor da necessidade integrar as áreas verdes nos projetos urbanísticos. As cidades germânicas 

são bastante arborizadas e contam com florestas preservadas em seu no entorno. A preocupação 

de Janssen em tomar tais locais como recreativos pode vir, claro, de seus estudos, mas também 

de sua vivência no próprio país germânico. É visível a importação e adaptação do traçado 

germânico em bairros como o Setor Aeroporto e Jardim Europa, por mais que a ação dos 

moradores e das gestões municipais tenha ‘abrasileirado” o espaço estes locais não deixam de 

ser uma marca de um imigrante 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta pesquisa, desde a sua concepção, buscou reinserir Ewald Janssen à história 

da construção e do desenvolvimento de Goiânia, estudando-o de acordo com as suas facetas, 

sendo um imigrante alemão no contexto histórico brasileiro, sobretudo, goianiense. Durante 

todo o trabalho, a sincronia entre vida e obra foi essencial, pois é o ponto fundamental para a 

interligação dos três capítulos, melhor compreensão das ideias e entendimento para o leitor.  

A figura de Janssen, um ex-piloto de uma força militar fortalecida durante o período da 

Alemanha nazista não deve ser negada a nenhum momento. É importante ressaltar que, assim 

como outras milhares de pessoas, a sua vida foi marcada pela ascensão do nazismo, que 

impactou sobremaneira a política, a militarização e a educação desse período da história alemã. 

Mesmo sem um documento com uma comprovação real do envolvimento ativista de Janssen 

com o partido nazista, há várias partes de sua história que não deixam espaço para dúvida, 

principalmente as suas medalhas por bravura.  

Como imigrante, os dados de sua vida estão presentes no livro dos moradores da 

Alameda dos Buritis (CORDEIRO; FERREIRA, 2017), seu primeiro local de morada em 

Goiânia. Os autores indicam que Janssen era ativo na vida cultural, juntamente a elite e aos 

outros imigrantes. Por esse relato é possível confirmar que ele gozava de uma situação bastante 

confortável frente aos preconceitos diários que a comunidade germânica passou durante as duas 

Grandes Guerras. Estigmatizados pela cultura diferente, língua não latina e não católicos, os 

alemães sofreram perseguições civis e estatais apenas por compartilharem de laços sanguíneos 

do país que ameaçava uma suposta ordem política e econômica ocidental da qual o Brasil faz 

parte. Esse quadro de sofrimentos, no entanto, não foi vivido por Janssen, que, de certa forma, 

foi bem recebido em Goiânia. 

 Por mais que houvesse um envolvimento de Janssen na sociedade goianiense, 

seu trabalho se limitou aos projetos localizados. Isso aconteceu por alguns motivos específicos 

e pelo fato de ser imigrante. As especificidades recaem sobre a revalidação de seu diploma 

alemão, visto que o curso de engenheiro topógrafo feito na Alemanha não foi reconhecido como 

necessário para possuir a codificação do CREA-GO, sem isto não poderia assinar projetos de 
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grande porte. A ele ficou a responsabilidade de efetuar loteamentos em Goiânia e projetos no 

interior, e este é um argumento necessário para explicar o porquê de não haver obras em Goiânia 

feitas a partir de seus planos diretores e projetos de integração municipal. Posto isto, confere-

se que Janssen era apenas um prestador de serviço, um executor, não um consultor, como os 

que tiveram os planos diretores atendidos.  

  Ademais, permanece um questionamento reflexivo em relação à existência de 

possíveis influências e/ou parcerias de Janssen com outros técnicos brasileiros. É uma questão 

complexa para contestar, pois não há como mensurar as ideias de Janssen em outros trabalhos, 

se é fruto de colaboração ou apropriação de alguém com mais espaço e interferência dentro dos 

quadros de servidores. O fato é que os mencionados planos diretores ficaram tão unicamente 

no papel, os quais até foram enviados às pessoas de cargos mais altos para serem analisados, 

no entanto, o nível de integração urbana desenhado e conceituado por Ewald Janssen não 

corresponde à atual Goiânia. 

Prosseguindo, os documentos analisados no segundo capítulo revelaram uma ânsia 

desenvolvimentista de Janssen com Goiânia. A partir da análise das fontes, juntamente às 

leituras da bibliografia, foi possível afirmar que o modelo de cidade que era tentada ser agregada 

ao que já existia de Goiânia, era o modelo apresentado pelos urbanistas germânicos do fim do 

século XIX até a primeira metade do século XX. Além de ser a linha urbanística que Janssen 

provavelmente estudou na escola de Oldenburg, era o modelo urbanístico no qual viveu três 

décadas de sua vida. 

Apresentar a cidade imaginária de Janssen somente a partir de seus estudos, ou somente 

a partir de sua vivência, não são suficientes em si, é necessário entender a relação entre sua 

experiencia subjetiva e os estudos objetivos para compreender sua produção urbanística. 

Apenas tomando os estudos técnicos, a realidade e experiência material do funcionamento da 

cidade ficam de fora. Do contrário, tomando apenas as vivências do sujeito, as ferramentas de 

captação do natural em símbolos aprendidas pelo ensino formal ficariam de fora, e Janssen 

sabia utilizar a matemática como linguagem do mundo real.  

Mas, ainda, esses dois elementos não são suficientes para explicarem a obra de Janssen 

feita para Goiânia, pois o centro-oeste brasileiro não possui alguns dos climas e terrenos da 

Alemanha, sendo assim, não é possível transferir as experiências sensoriais e técnicas para o 
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solo goiano. Ressaltando o subcapítulo sobre o urbanismo germânico, a obra do autor tinha uma 

base que era a cidade já existente. O que se observa nos planos diretores escritos não era a total 

conversão da cidade goianiense em outra, mas sim, o uso de espaços que ainda não foram 

urbanizados, que eram muitos. Consequentemente, em uma série de loteamentos que não 

seguiam uma ordem de expansão da cidade, haviam espaços entre um setor e outro. 

Em síntese, apenas as ordenações de infraestrutura urbana e não de uma total 

rearrumação da cidade seria necessário, pois, aos espaços ainda não urbanizados, seriam 

destinados os setores industriais, de lazer, vias expressas e outras funções ainda não estavam 

presentes no centro já construído da cidade. É notório que as intervenções urbanísticas mais 

drásticas são referentes às regiões marginais, visto que é necessário salientar que a base era a 

cidade já existente, estes novos espaços a todo momento são colocados como parte de uma 

integração geral. 

Outra influência alemã presente em Janssen é a interferência econômica. A Alemanha 

foi parceira econômica do Brasil durante muitos anos, tendo um intervalo durante a Segunda 

Guerra Mundial. Após esse episódio, o país germânico vivenciou uma retomada econômica que 

foi muito bem vista, o modelo que seguiam era de apenas regulagem das atividades privadas 

pelo Estado, as ações de retomada foram feitas pelas companhias privadas. Para Goiânia, 

Janssen entende que o melhor caminho para o crescimento da capital é a fiscalização do poder 

público, limitando à legislação de normas técnicas e monitorando os limites das zonas e do 

município em geral, para que o crescimento seja integral. 

Mas à essa semelhança, entre o modelo germânico de regularização do Estado e ação 

pelo poder privado, há mais um aspecto em Goiás. Não havia uma participação do Estado em 

nenhum grau de controle de Goiânia, isso fica evidente quando Janssen cita a falta de mapas 

atualizados da capital nos documentos públicos. É possível afirmar que Janssen se baseou no 

modelo Alemão de crescimento econômico (algo indispensável para o crescimento da cidade), 

visto que não havia supervisionamento algum do poder público.  

Relevante saber que o interesse privado foi visível em Goiânia na década de 1950. Com 

um dos responsáveis pela construção da capital como Governador, Jerônymo Coimbra Bueno, 

há uma isenção sobre garantir mínimos estruturais aos novos setores feitos a partir da partição 

de terras. Janssen deveria creditar a gestão da terra ao Estado, e assim também o faz, alegando 
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a falta de interesse que a prefeitura tinha em manter o plano diretor original de 1938 e 

argumentando a falta de um mapa público da cidade ainda na década de 1950.  

Desta forma, o trato do poder público deveria existir para garantir o mínimo de uma 

expansão controlada, sob a qual deveria vir, para Janssen, da atividade econômica industrial. 

Ele pensava em locais para a indústria, locais de moradia dos trabalhadores, quais atividades 

deveriam existir a partir dos recursos do solo goiano. Pensava em um possível trânsito que 

abarcaria o tráfego destes trabalhadores e escoamento de produtos, e elegeu a ferrovia como 

melhor meio de transporte base para a atividade indústria. Pensou no local exato para evitar que 

moradores da região central inalassem as fumaças expelidas pelas fábricas, e instituiu a 

construção de parques em beira de corpos d’água para serem usados como locais de passeio dos 

trabalhadores. Sua Goiânia é pensada com vários mecanismos de se evitar problemas 

urbanísticos causados pela industrialização. E por mais que a especulação privada seja algo mal 

visto por Janssen em seus trabalhos de 1950, em 1970 há um flerte com essa atividade do 

mercado, pois é como Goiânia certamente iria crescer. 

Um dos fatores para a existência dessa cidade é a ferrovia. Como discutido ao longo 

deste trabalho, as linhas férreas no Brasil nunca receberam um tratamento bastante especial pelo 

governo, e, após a Segunda Guerra, no governo de Juscelino Kubitschek, passou a ser um meio 

de transporte bastante secundário. A situação era ainda mais agravada em Goiás que contava 

com ferrovia apenas no sul do estado e tardiamente em Goiânia. A estrutura ferroviária não 

seria capaz de sustentar o planejamento econômico industrial de Janssen.  

É notório que a Goiânia imaginada de Janssen era industrial, melhor dizendo, a Goiânia 

real que não chegou perto de ser esta. Por isso, por mais que o urbanista visava 

aperfeiçoamentos que realmente melhorariam o trânsito, a vida e as habitações dos moradores, 

o leitor não pode se deixar levar ao supor que a capital de Goiás estaria bem melhor hoje em 

dia. Em certos momentos, nos parece que a obra de Janssen é tomada como uma proposta 

alternativa e radicalmente democrática de cidade, fundamentada nos preceitos de direito à 

cidade. Todavia, o projeto de Janssen de cidade-industrial pressupõe, explicitamente, um 

cotidiano de controle, assentado nos princípios da funcionalidade.  

Para além disso, o urbanismo é um controle dos corpos. Entende-se para que um plano 

funcione como o planejador pensa, os habitantes devem ocupar, andar, “ser” em um espaço 
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delimitado. Isto é fica evidenciado nas faixas-verdes. Janssen idealiza esses locais de vegetação 

paralela aos rios e córregos como pontos de descanso do cidadão. Descanso, como é dito, para 

encarar outra semana de trabalho industrial. É um local servido à manutenção do sistema 

econômico vigente de expropriação de toda força vital do trabalhador. Portanto, pode-se afirmar 

que a cidade imaginária de Janssen é uma cidade voltada exclusivamente à atividade Industrial.  

Toda análise acima só é possível graças a ampla discussão biográfica do primeiro 

capítulo. Esta dissertação, por mais que trate do assunto, não é focada na história de vida de 

Janssen. Sua trajetória na Alemanha é que possibilita entender os motivos das várias escolhas 

urbanísticas feitas para Goiânia, e de forma geral, compreender todo o seu trabalho, seja 

loteamentos na capital ou no interior do estado. 

O sujeito Ewald Janssen, recém mudado para Goiânia, entendia que essa morada deveria 

ser mudada, ser transformada em algo que ele considerava bom, no caso, a concepção das 

cidades alemãs. Por mais que seus estudos ocorreram no pós-guerra, ele viveu por doze anos 

de sua vida todo o período do terceiro Reich. Foi imigrante e visou uma cidade ainda em 

crescimento, com potenciais. Sua vida antes de Goiânia molda sua visão de cidade e modos de 

vida.   

Os outros trabalhos existentes sobre Janssen apenas trazem a informação dele como um 

imigrante que veio após a segunda guerra mundial. O que diferencia o presente estudo de outros 

é o contato que o Museu antropológico fez com sua família para montar o livro Topos (2018) e 

a exposição do acervo documental. Sem a oferta da bolsa de pesquisa para a organização do 

arquivo, este trabalho não seria realizado. Sua importância decorre não apenas de sua escrita, 

mas dos temas e métodos utilizados para correlacionar os aspectos da vida e obra desse sujeito 

pouco conhecido da História de Goiás. 
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