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Abstract - It intends in this work the study of the process of transformation of the urban landscape in 
Goiás from the formation of the urban space in the century XVIII with the mining, until the first half of 
the century XX with the implantation of the railroad in the southeast of the State. The study of the 
urban landscape allows to do us a direct connection with the history of Goiás during the auriferous 
and rail period. 
Of the century XVIII to the first decade of the century XX the Goiás’ cities were characterized by the 
architecture and colonial urban plan, with the implantation of the railroad in the beginning of the 
century XX the landscape of the Goiás’ cities starts to suffer transformations so much in the field of 
the architecture, as in the urban plan. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Propõe-se neste trabalho o estudo do processo de transformação da paisagem urbana em Goiás desde a 
formação do espaço urbano no século XVIII com a mineração, até a primeira metade do século XX 
com a implantação da ferrovia no sudeste do Estado. O estudo da paisagem urbana permite-nos fazer 
uma ligação direta com a história de Goiás durante o período aurífero e ferroviário. 
 

Do século XVIII até a primeira década do século XX as cidades goianas eram caracterizadas pela 
arquitetura e traçado urbano colonial, nas quais, as edificações eram “grudadas” aos limites do lote e 
as vias se estabeleciam em conformidade com a topografia do terreno, o que dava o aspecto irregular 
da malha urbana. 
 

No início do século XX com a implantação da ferrovia a paisagem das cidades goianas começaram a 
sofrer transformações, tanto no campo da arquitetura, quanto no traçado urbano. Um novo padrão de 
implantação passa a ser estabelecido, principalmente, nas cidades servidas pela estrada de ferro. As 
edificações se afastam dos limites do lote se isolando em meio a um jardim. 
 

Cada vez mais a vegetação passa a fazer parte do cenário urbano. Dentro desse processo a ferrovia 
entra como o veículo de comunicação entre o Estado de Goiás e os grandes centros urbanos do país, 
permitindo à população goiana maior facilidade em trazer informações sobre o que ocorria no campo 
da arquitetura e urbanismo nas principais cidades do Brasil. 
 

 

2. AS TRANSFORMAÇÕES DOS ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS NO BRASIL 
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De acordo com ROBBA e MACEDO (2002; p.19), a formação dos primeiros espaços públicos no 
Brasil se deu nos adros das Igrejas das cidades coloniais. O adro consistia no espaço deixado em frente 
aos templos e, na qual, viria formar a praça. 
 

A praça colonial brasileira, segundo esse mesmo autor, tinha como característica dominante a presença 
de uma igreja e de edifícios importantes da cidade como os edifícios administrativos e sedes de 
governo. Os largos e praças das cidades coloniais brasileiras eram espaços polivalentes onde 
interagiam diversos segmentos da sociedade colonial. 
 

Entretanto, observa-se que largo e praça não devem ser entendidos com a mesma significação. Nesse 
ponto, concordo com LAMAS (2000; p.102), quando retrata a praça como um local intencional de 
encontro e práticas sociais, cabendo ao largo ou terreiro “espaços acidentais” – vazios ou alargamentos 
da estrutura urbana – que com o tempo são apropriados e usados, podendo a partir daí, vir a formar 
uma praça. 
 

Enquanto as praças consistiam em “espaços livres públicos urbanos destinados ao lazer e ao convívio 
da população” (ROBBA e MACEDO, 2002; p.17), o jardim “era um espaço destinado à meditação e à 
contemplação da natureza” (Idem; p.23). 

 

Nas cidades coloniais brasileiras e, em especial, nas cidades coloniais goianas, os jardins estavam 
restritos às propriedades religiosas ou aos quintais das residências. Nos quintais predominava o plantio 
de árvores frutíferas e hortaliças destinadas ao uso privado. 
 

Em fins do século XIX e início do século XX, a higiene das habitações passou a ser de grande 
preocupação a profissionais como engenheiros e médicos. De acordo com LEMOS (1999), as 
condições insalubres em que se apresentavam as habitações destinadas, principalmente, aos pobres, 
eram de verdadeira promiscuidade.  
 

Conseqüentemente são tomadas providências, através da legislação, que melhorassem as condições de 
higiene e insalubridade dentro da casa. A partir daí surge uma nova tipologia da casa, bem diferente 
daquela vernacular colonial típica de cidades como Salvador/BA e Pirenópolis/GO em que as casas 
são “grudadas” umas às outras e possuem ventilação apenas na parte frontal e nos fundos da casa 
(Figura 1). O afastamento em relação a todos os limites dos lotes isola a casa em meio a um jardim 
criando um contato entre o ambiente interno e externo (Figura 2). 
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Figura 1 - Edificações coloniais em Salvador/BA – Pelourinho. 

Foto: Massilla L. Dias de Mendonça (2002). 
 

 
Figura 2 – Edificação construída em 1938 e caracterizada pelos afastamentos laterais e frontal - Ipameri/GO. 

Foto: Massilla L. Dias de Mendonça (2001). 
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Assim, na segunda metade do século XIX as áreas ajardinadas passam a constituir em um elemento 
importante nos espaços livres das cidades brasileiras, assim como, no conjunto de suas edificações. 
Segundo ROBBA e MACEDO (2002; p.25), a população cria o hábito da jardinagem, valorizando e 
utilizando a vegetação para o embelezamento da cidade. 
 
As praças passam a ser ajardinadas e o mercado característico da praça colonial é transferido para 
edificações destinadas a atividades comerciais. Altera-se a função da praça na cidade, minimizando o 
uso comercial e passando a ser uma área destinada às atividades de recreação, contemplação da 
natureza e convivência social. As ruas passam a receber arborização e as avenidas passam a conter 
canteiros centrais arborizados. 
 

Portanto, o final do século XIX é caracterizado pelas políticas sanitaristas e planos de embelezamento 
e reformas urbanas que tinham por objetivo modernizar o país. As referências eram as grandes 
reformas das cidades européias no século XIX, como as realizadas pelo Barão Haussmann em Paris no 
final do século XIX. 
 

 

3. A PAISAGEM URBANA DAS CIDADES COLONIAIS EM GOIÁS 

 

A formação do espaço urbano colonial em Goiás pode ser dividido em dois momentos: a 
ocupação do território goiano no século XVIII devido à mineração e no século XIX devido a 
agropecuária. O primeiro momento caracteriza-se pelos núcleos urbanos mineradores de 
traçados inteiramente irregulares conforme apresenta a Figura 3. O ouro explorado localizava-
se, em geral, ao longo dos cursos d’ água o que fazia com que a malha urbana desses núcleos 
fosse fortemente influenciada pela topografia, adaptando as vias principais às curvas de nível 
e as vias secundárias – becos e travessas - perpendiculares àquelas. 
 
 

 
Figura 3- Traçado urbano irregular da cidade colonial de Goiás Velho/GO. 

Fonte: Cedido pelo professor e arquiteto Gustavo Neiva Coelho. 
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De acordo com COELHO (2001; p.24), as cidades mineradoras tinham como característica geral a 
estruturação e organização do espaço urbano pela estrada, que ligava a cidade aos demais núcleos 
urbanos e, geralmente, encontrava-se paralela ao curso d’ água. Era chamada de Rua Direita em seu 
trecho urbano, indo ao centro do núcleo ou à porta do edifício principal. Enquadra-se nesse primeiro 
momento as cidades de Vila Boa de Goiás – atual Goiás Velho – Jaraguá/GO e Pirenópolis/GO. 
 
O segundo momento caracteriza-se pelos núcleos urbanos do século XIX surgidos com a atividade da 
agropecuária. Trata-se de cidades que tiveram o traçado, inicialmente, irregular característico das 
cidades coloniais, sendo depois substituído por um traçado mais regular. É o caso das cidades de 
Morrinhos/GO, Catalão/GO e Ipameri/GO (Ver Figura 8). 
 
A paisagem urbana das cidades coloniais goianas era retratada pelas ruas estreitas e 
irregulares, becos espremidos entre muros de pedras ou mesmo becos sem saída. A arquitetura 
era caracterizada pelas fachadas semelhantes entre as casas, na qual, a monotonia era 
quebrada pelo relevo pouco acidentado do terreno. A construção coincidia com os limites do 
lote – laterais e frontal - em que se implantava (Figuras 4 e 5). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 4 e 5- Exemplares de edificações coloniais caracterizadas pelo alinhamento à rua, não havendo recuos 
frontal e laterais. 1 - Museu Histórico de Anápolis/GO; 2 - Residência, Morrinhos/GO. 

Foto: Massilla  L. Dias de Mendonça (2003). 
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As edificações apresentavam-se, portanto, alinhadas e justapostas umas às outras, de modo a desenhar 
os limites da rua e oferecer uma identidade visual própria das cidades coloniais brasileiras, conforme 
apresenta a Figura 6. 

 

 
Figura 6 - Mapa de Vila Boa de Goiás - atual Goiás Velho 

Fonte: Cedido pelo professor e arquiteto Gustavo Neiva Coelho. 
 

 

4. A MODERNIZAÇÃO DAS CIDADES 

 

A partir da segunda década do século XX, a implantação do modelo industrial e o crescimento da 
atividade comercial favorecem a expansão de núcleos urbanos brasileiros. Grandes contingentes 
populacionais migram para as cidades em busca de trabalho, exigindo adaptações da antiga cidade à 
nova realidade. 

Edificações 
alinhadas 
uma às 
outras, 
desenhando 
os limites das 
ruas 

Rio 
Vermelho 



 7 

Em Goiás essas transformações tornaram-se visíveis com a chegada da Estrada de Ferro Goiás 
(E.F.Goiás) em 1912, que fazia parte da expansão ferroviária nacional dando continuidade à 
Compainha Mogiana de Estrada de Ferro, que tinha como ponto final a estação de Itaguari/MG. 
 
De acordo com DIAS (2001; p.13), a estrada de ferro foi o primeiro meio de transporte e comunicação 
eficiente do Estado de Goiás. Até então, o comércio era feito através de carros de boi e tropas de 
burro. Segundo BORGES (1990; p.12), a ferrovia fez parte do plano de expansão das fronteiras 
econômicas rumo ao Centro-Oeste, integrando a economia regional à economia capitalista vigente no 
país. 
 

As ferrovias tornaram-se elementos indispensáveis no processo expansionista da economia de 
mercado, já que eram o principal meio de ligação entre a região interiorana do país e os grandes 
centros urbanos. Promoveram a ocupação do território, auxiliando a agricultura e, posteriormente, a 
indústria. A melhoria do transporte e a conseqüente valorização das terras pela ferrovia, incentivou o 
processo migratório na região, levando a população necessária para desenvolver a economia em 
territórios coloniais até então, isolados do restante do país. 
 

As cidades goianas cortadas pela ferrovia foram se transformando aos poucos, sendo praticamente 
reconstruídas. Novas cidades surgiram e as que já existiam sofreram um intenso processo de 
urbanização. 
 

Ao mesmo tempo em que ocorria a modernização da economia agrária no sudeste goiano, outros 
aspectos sociais, políticos e culturais do Estado também começavam a se transformar e adquirir 
características modernas. As cidades servidas pela Estrada de Ferro se urbanizaram e começaram a 
receber as “modernas invenções do mundo capitalista” como a energia elétrica, o cinema, o telefone e 
o telégrafo. O surgimento de novos valores e traços culturais importados podia ser percebido de forma 
clara nas classes dominantes: a moda, o estilo de vida, a construção de casas, etc. A Figura 7 apresenta 
o mapa do Estado de Goiás com a localização da Região da Estrada de Ferro Goiás e da região 
mineradora. 

 
Figura 7 - Mapa de Goiás com a localização da região mineradora e ferroviária. 

Fonte: Geografia Mapas disponível em <http://www.estudiologia.hpg.ig.com.br/estado_8.htm> Acesso em: 04 
de nov. de 2003. 
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5. A TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM URBANA NA REGIÃO DA ESTRADA DE 

FERRO GOIÁS 

 

A ferrovia surgiu como um eixo de comunicação entre o Estado de Goiás e os grandes centros urbanos 
do Brasil. As transformações urbanas e arquitetônicas que sucederam a implantação da ferrovia em 
Goiás decorreram da influência dos grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo onde 
ocorriam, como já foi dito, planos de embelezamento e reforma urbana como parte do processo de 
políticas sanitaristas. 
 

A chegada da modernização às cidades da região da Estrada de Ferro Goiás e o conseqüente aumento 
populacional fez com que novos bairros surgissem e agrupassem junto aos anteriores. Novas vias 
públicas foram abertas com dimensões maiores do que as já existentes. As ruas receberam arborização, 
iluminação e passeios para pedestres. Em Ipameri/GO o traçado urbanístico de planta quadriculada se 
destacou com ruas mais amplas e em malha ortogonal, conforme apresenta a Figura 8. 
 

 

 
Figura 8 - Mapa de Ipameri/GO após a implantação da estrada de ferro. 

Fonte: Biblioteca Municipal de Ipameri/GO. 
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A circulação passa a adquirir um papel importante no contexto da cidade, substituindo as estreitas ruas 
características de uma estrutura urbana calcada na economia colonial e adequando-as a uma estrutura 
urbana baseada na economia capitalista em expansão. 
 

A Figura 8 demonstra de forma clara o contraste entre a antiga estrutura urbana colonial caracterizada 
por desenhos irregulares e a nova malha urbana quadriculada de Ipameri/GO, que surgiu com as novas 
exigências de uma economia capitalista após a implantação da ferrovia em Goiás. Observa-se também 
o alargamento e prolongamento de vias, como por exemplo, a avenida que liga a estação ferroviária ao 
centro da cidade, de forma a facilitar o escoamento das mercadorias que chegavam pela ferrovia. 
 

De acordo com KÜLH (1998; p.173) “As ferrovias influenciaram de forma relevante também o 
sistema viário das cidades, implicando a criação de novas ruas de acesso, causando problemas de 
transposição de suas vias, solucionados de várias maneiras, e alterando o sistema de transporte público 
urbano para proporcionar o acesso às estações”. 
 

Todavia, segundo LEME (1999; p.25), o alargamento das vias não serviria apenas para a fluidez do 
tráfego, mas fazia parte de um processo, na qual, um novo modelo de cidade com ruas largas, praças e 
parques com desenhos definidos estava sendo elaborado. 
 

5.1. O Surgimento do Novo Padrão de Implantação 

 

As habitações coloniais tinham condições inadequadas de luz e ventilação, carência de espaços abertos 
e péssimas instalações sanitárias como latrinas e lavatórios que eram externos e comuns. Essas 
condições insalubres facilitavam a incidência de doenças, principalmente, em cidades maiores e mais 
densas. 
 

A política sanitarista veio como resposta às condições insalubres em que se apresentavam as cidades 
no final do século XIX. Assim, é no final deste século que o modelo de arquitetura geminada e 
alinhada à rua característica da cidade colonial, foi sendo paulatinamente abandonado e substituído por 
construções recuadas de seus limites e providas de um jardim frontal. 

 

Em Goiás essa mudança no modo de implantação do edifício vai surgir principalmente, e de modo 
mais avassalador nas cidades servidas pela estrada de ferro. Cada vez mais a população dessas cidades 
passam a viajar para os grandes centros urbanos do país, em razão da facilidade imposta pelo 
transporte ferroviário, de onde traziam informações. 
 

Além disso, profissionais variados e migrantes de outros países, que vinham fugindo da guerra como 
alemães e árabes, aportavam nas cidades servidas pela linha de ferro trazendo suas experiências e 
informações que eram incorporadas, transformadas ou mesmo rejeitadas pela tradição e cultura local. 
 

No início do século XX, o padrão de implantação que caracterizava a arquitetura residencial nas 
cidades goianas servidas pela ferrovia era a das casas soltas dos limites de seus terrenos e rodeadas por 
jardins e alpendres conforme demonstra as Figuras 9, 10 e 11. Estes jardins eram sempre bem 
elaborados e associados a escadarias largas e imponentes que davam um efeito plástico único através 
de seus belos balaústres (Figura 12). 
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Figura 9 - Edificação neocolonial construída em 1945/1950 – Ipameri/GO. 

Foto: Massilla L. Dias de Mendonça (2001). 
 

 
Figura 10 – Edificação neocolonial construída em 1956 – Ipameri/GO. 

Foto: Massilla L. Dias de Mendonça (2001). 
 

 
Figura 11 – Edificação neocolonial construída na década de 30 – Ipameri/GO. 

Foto: Massilla L. Dias de Mendonça (2001). 
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Figura 12 – Escadaria de acesso ao Jóquei Clube de Ipameri/GO. 

Foto: Massilla L. Dias de Mendonça (2001). 
 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A paisagem urbana em Goiás caracteriza-se pela cidade colonial do século XVIII e XIX e pela 
formação da cidade capitalista do século XX após a implantação da ferrovia no Estado. Trata-se de 
duas paisagens referentes ao processo histórico de espaços e tempos diferentes, na qual, a 
transformação de uma cultura e a modificação da própria estrutura social, política e econômica 
determinaram novas aspirações arquitetônicas e novas estruturas urbanas. 
 

Nas primeiras décadas do século XX, a paisagem das cidades goianas se destacou devido à crescente 
arborização e ajardinamento das áreas públicas somada aos jardins das residências particulares. A 
arborização de praças, ruas e avenidas vinha sendo objeto de preocupação das autoridades, que 
ordenava e controlava a vegetação pública. 
 

A chegada da ferrovia a Goiás e o desenvolvimento dos meios de comunicação permitiram à 
população maior mobilidade e informação sobre o que ocorria nos grandes centros urbanos, tanto na 
área da construção quanto nos demais aspectos da vida social e política. 
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As cidades cortadas pela estrada de ferro foram as que tiveram uma maior transformação na paisagem 
urbana. Ipameri/GO e Catalão/GO que possuíam, inicialmente, um traçado urbano baseado em uma 
sociedade colonial, passaram a substituir o traçado irregular pela malha quadriculada. Novos padrões 
de implantação passaram a ser elaborados isolando a casa em meio a um jardim, contrastando, assim, 
com o que restara da cidade tipicamente colonial. 

 

LAMAS (2000; p.84), acrescenta que a nova forma de implantação - do edifício isolado ao lote - 
constitui em uma agressão às cidades antigas, uma vez que, rompe com a lógica do espaço urbano 
dessas cidades. Isso porque nas cidades antigas coloniais são os próprios edifícios que constituem e 
dão forma ao espaço urbano, organizando os diferentes espaços identificáveis como a rua, a praça, o 
beco ou a avenida. Assim sendo, podemos concluir que o desenho da paisagem urbana depende dos 
tipos edificados e do modo como estes se agrupam. 
 

O aparecimento de recuos frontais possibilitando a existência de jardins e, portanto, espaços livres 
não-edificados entre o edifício e a rua, determinaram uma nova paisagem urbana nas cidades 
pertencentes à região da Estrada de Ferro Goiás, na qual, as edificações não mais desenhavam os 
limites da rua em que se implantava. 
 

Pouco se restou da paisagem colonial presente nas cidades servidas pela linha de ferro. Entretanto, isso 
se deve, em parte, ao fato de nessas cidades a porção territorial caracterizada pela estrutura colonial ser 
pequena, em relação ao grande crescimento - imposto pela ferrovia - de uma área caracterizada pelos 
novos padrões urbanísticos e arquitetônicos que prevaleciam em todo o país. 
 

Apenas alguns núcleos urbanos em Goiás surgidos com a mineração, como Goiás Velho/GO e 
Pirenópolis/GO, mantiveram o traçado urbano irregular e a paisagem colonial do século XVIII 
preservados. Isso ocorreu, provavelmente, pelo fato dessas cidades não terem tido o desenvolvimento 
econômico e a expansão urbana caracterizada pelas cidades da região da Estrada de Ferro Goiás. 
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