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RESUMO 

 

 

Este trabalho propõe uma reflexão sobre a interface entre os campos do planejamento e 

preservação urbana, através da análise de como os parâmetros urbanísticos contribuem para a 

preservação do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de Goiás, tombado pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Observa-se a necessidade de 

se ampliar e integrar as discussões entre os campos do planejamento e preservação urbana, 

especialmente no que se refere à gestão dos bens culturais urbanos. Nesse sentido, no 

contexto das atividades institucionais de preservação realizadas pelo Escritório Técnico do 

IPHAN em Goiás, primeiramente buscou-se identificar os valores atribuídos à cidade pelo 

tombamento federal e as normativas incidentes sobre o solo urbano de Goiás, buscando-se 

traçar um paralelo entre as intencionalidades do planejamento urbano e da preservação das 

estruturas arquitetônicas e urbanísticas de Goiás. Também foi possível avaliar a aplicação e as 

limitações dos parâmetros urbanísticos estabelecidos como dispositivos de gestão do 

patrimônio urbano e identificar os embates entre as normas de preservação e as demandas 

cotidianas de intervenções. Espera-se que o trabalho contribua para aprofundar as discussões 

sobre o planejamento urbano enquanto mecanismo legítimo de preservação do patrimônio 

cultural urbano, capaz de vincular a manutenção dos valores atribuídos e a qualidade de vida 

nas cidades. 

 

 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural, Patrimônio Urbano, Planejamento Urbano, 

Tombamento, Parâmetros Urbanísticos, Goiás. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research proposes a reflection about urban planning and preservation fields, analyzing 

how the urbanistic parameters contribute for the preservation of the Architectural and 

Urbanistic set of the city of Goiás, listed by the Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN (National Institute of Historical and Artistic Heritage). There is a need to 

extend and integrate the discussions between the fields of urban planning and preservation, 

especially when regarded the management of urban cultural heritage.Seeking this, within the 

context of the institutional activities of preservation taken by the Technical Office of IPHAN 

in Goiás, the first step was to indentify the value assigned to the city by the federal 

 declaration and  the preservation rules that apply on urban land of Goiás, seeking to trace a 

parallel between the preservation intencionalities for both urban planning and architectural 

and urban structures preservation in Goiás. It was also possible to evaluate the application and 

limitation of the urbanistic parameters set as devices for the management of urban heritage 

and identify the conflicts between preservation standards and everyday demands of 

interventions.It is expected that this study will contribute to deepen the discussion on urban 

planning as a legitimate mechanism for preserving urban cultural heritage, being able to 

attach the maintenance of values attributed to the life quality in cities. 

 

 

Key words: Cultural heritage, Urban Heritage, Urban Planning, Registration, Urbanistic 

Parameters, Goias. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1. Apresentação do tema 

 

 

O tema da preservação de cidades é tão sedutor quanto complexo. Envolve uma série de 

outras disciplinas e contorna os mais diversos atores sociais e esferas de poder. Nada mais 

justo, afinal a cidade é o espaço de atuação dos diversos atores sociais e dos conflitos e 

embates entre eles, é espaço de poder e é o produto material da cultura de uma comunidade. 

Preservar é tão logo um embate, estruturado em construções de valores e significância da 

cidade para sua comunidade. Nos meandros da arquitetura e urbanismo, enquanto disciplinas 

do campo da preservação das cidades, insere-se a esfera do planejamento urbano como 

estratégica ferramenta de gestão e não obstante de compreensão da formação e ordenação 

urbanas. 

No decorrer do desenvolvimento de atividades técnicas e práticas do Mestrado Profissional 

em Preservação do Patrimônio Cultural – PEP/MP, realizadas no Escritório Técnico (ETEC) 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na cidade de Goiás entre os anos 

2011 e 2013, emergiram inquietações de natureza teórica e prática relacionadas à gestão do 

patrimônio urbano. A rotina no ETEC da cidade de Goiás se caracteriza além dos 

procedimentos técnicos e burocráticos institucionais, existe um espaço de interlocução com 

comunidade e demais atores e instituições que atuam sobre a cidade. O grande desafio 

institucional consiste em conciliar a conservação das construções simbólicas que justificam a 

preservação da cidade com as demandas de transformação.  

Em razão da minha formação em arquitetura e urbanismo, foi possível acompanhar e 

desenvolver atividades técnicas na Unidade, dentre as quais: as análises dos processos e 

projetos de intervenção, a aplicação dos procedimentos de fiscalização, a realização de 

levantamentos e estudos arquitetônicos e a elaboração de documentos técnicos. 
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No processo de integração na rotina do ETEC, foi preciso inicialmente entender a leitura do 

IPHAN a respeito da cidade de Goiás, isto é, os valores e representações atribuídos. Em 

seguida foi preciso conhecer os procedimentos de atuação, as legislações afins, as políticas de 

gestão e o relacionamento entre Instituição e comunidade e os demais envolvidos na 

preservação da cidade de Goiás. Foi então imprescindível realizar uma leitura arquitetônica e 

urbanística da cidade, das suas características morfológicas e espaciais, a partir de percepções 

pessoais ao estilo le flâneur para então se construir um juízo critico imparcial.  

A primeira inquietação, e também a mais evidente, foi tentar compreender as representações 

intrínsecas da estrutura material do conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Goiás 

que é objeto de especial proteção do IPHAN. Outros questionamentos surgiram à medida que 

se emergia na rotina da prática institucional: como as características arquitetônicas e 

urbanísticas presentes foram preservadas até então e, principalmente, como são preservadas 

hoje e através de quais instrumentos e argumentos. 

O passo seguinte foi investigar os significados e as representações daquele espaço urbano na 

narrativa institucional, que por sua vez, resultou no tombamento. A guisa desta compreensão, 

foi necessário recorrer à história de formação e ocupação do núcleo que deu origem a cidade 

de Goiás. O processo de ocupação de um território é sempre vinculado ao que pode-se chamar 

de intencionalidades; a fundação da antiga Vila Boa atendeu ao interesse de se estabelecer um 

centro de poder e controle da exploração mineradora e de consolidar a ocupação para além do 

meridiano de Tordesilhas. Os primeiros arruamentos, a arquitetura do núcleo consolidado, as 

áreas públicas, a implantação dos principais edifícios e demais elementos que determinaram a 

macro estrutura urbana seguiram o mesmo principio de intencionalidade. Muito embora não 

fossem especificados e explicitados parâmetros, é possível identificar uma lógica de 

planejamento na consolidação do espaço urbano. 

Atualmente, o posicionamento técnico das diversas atividades realizadas no ETEC da cidade 

de Goiás é subsidiado pela Portaria Regional nº001, de 22 de abril de 1993, instrumento de 

gestão local, respaldado pelo marco legal do tombamento, o Decreto-Lei nº25/1937, além das 

demais construções argumentativas apoiadas nos valores atribuídos ao bem cultural. 

Outrossim, são utilizadas como instrumentos de apoio às atividades de proteção, as 

legislações urbanísticas no âmbito municipal, incluindo o Plano Diretor, fora estudos técnicos 

arquitetônicos e urbanísticos. 
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Os questionamentos levantados a partir da crítica construída ao longo da vivência prática das 

atividades do IPHAN na cidade de Goiás se embasam numa visão de planejamento urbano 

como mecanismo de controle e ordenamento de cidades. Partindo do pressuposto que a 

preservação urbana tende a controlar, dentro de determinados critérios, a ordenação da cidade, 

a busca por entender como (ou se) a aproximação das intencionalidades dos parâmetros de 

planejamento e da preservação na cidade de Goiás encorajou este trabalho. 

Acredita-se que é justamente neste ponto que reside a pertinência da pesquisa. As discussões 

dos campos do planejamento e da preservação urbana precisam se integrar a fim de 

contribuírem para a conciliação efetiva entre proteção e a qualidade de vida nas cidades. 

 

 

2. Estrutura da pesquisa: objeto, objetivos, fontes e métodos 

 

 

O Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de Goiás, formado inicialmente por 

edificações isoladas e pelas áreas urbanas do Largo do Chafariz e antiga Rua da Fundição, 

tombados em 1951, cujo perímetro foi ampliado em 1978 e novamente estendido em 2004, 

constitui o objeto da presente pesquisa.   

O objetivo geral foi propor uma reflexão sobre como os parâmetros urbanísticos estabelecidos 

para cidade de Goiás contribuem para a preservação do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico 

tombado, a partir da análise das normativas e legislações incidentes sobre o solo urbano 

tombado e das solicitações de intervenção no período entre 2011 e 2013. 

Inicialmente foram investigados os valores e significados reconhecidos pelo IPHAN na cidade 

de Goiás, interpretados a partir do processo de tombamento nº345-T-42. A leitura da 

documentação teve por objetivo reconhecer as razões de se proteger aquela área, bem como 

identificar quais as características arquitetônicas e urbanísticas representam os valores 

atribuídos, sendo então meritórias de proteção. 
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Para fundamentar a estrutura da pesquisa e apresentar um quadro conceitual do campo do 

patrimônio urbano, e sua construção no Brasil, foram buscados autores como: Françoise 

Choay (2005), José Reginaldo Gonçalves (2002), Cecília Londres Fonseca (2005), Marcia 

Sant’Anna (1995) e outros autores que discutem o processo de formação de cidades no Brasil 

e, particularmente da cidade de Goiás, além da construção do patrimônio urbano na cidade de 

Goiás, como Manuel Teixeira (2000), Beatriz Santana (2005), José Leme Galvão Jr (2009), 

Deusa Boaventura (2007), Fátima Martins (2004) e Izabela Tamaso (2007). O “Dossiê de 

Proposição da Inscrição da cidade de Goiás na lista do Patrimônio Mundial” também 

constituiu uma importante fonte de informações sobre a formação urbana e suas 

representações simbólicas. 

Em seguida, foi construído um panorama das legislações urbanísticas da cidade de Goiás 

desde o século XVIII até os dias atuais, incluindo as normativas do IPHAN, com o objetivo 

de verificar se estes instrumentos influenciaram o ordenamento e preservação urbana. Para 

tanto, foi realizado o levantamento documental nos arquivos do Escritório Técnico, do Museu 

das Bandeiras e da Fundação Frei Simão Dorvi, e de trabalhos acadêmicos afins. A vasta 

documentação encontrada se refere a Cartas Régias, ordenações reais, Prospectos, Códigos de 

Posturas dos séculos XIX e XX e legislação específica do século XX.  

A apresentação do tema planejamento urbano e dos instrumentos de gestão do patrimônio 

urbano utilizados pelo IPHAN desde os anos 1980 como inventários e portarias, se 

fundamenta em parte dos autores já citados e também em: Giovana Luz (2012), Gustavo 

Neiva Coelho (2001) e Lia Motta (2011). 

Finalmente, com o objetivo de verificar se os atuais parâmetros urbanísticos enquanto 

instrumento de planejamento urbano tem contribuído para a preservação da área protegida, 

foram levantadas as demandas de transformação atuais dentro do Escritório Técnico e 

analisada a aplicação das normas estabelecidas. A definição do recorte temporal entre  2011-

2013 se deu em função da regulamentação dos procedimentos de apreciação e aprovação de 

projetos de intervenção pelo IPHAN, por meio da Portaria nº420, de 22 de dezembro de 2010 

que possibilitou organizar as informações de forma sistematizada em um padrão de 

linguagem, evitando possíveis equívocos interpretativos. 

A metodologia utilizada consistiu no levantamento e tabulação das solicitações de intervenção 

no ETEC Goiás, através dos Requerimentos e dos despachos quanto a estas solicitações, 
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através dos Pareceres Técnicos. A análise indicou quais as solicitações são mais frequentes, 

como retrato da demanda de transformação e quais os argumentos e critérios de preservação 

são empregados nos despachos, validando a deliberação técnica. 

Soma-se à discussão, a apresentação de dois estudos de casos que tramitaram no ETEC Goiás 

– um sobre intervenção na área tombada e outro na área de entorno –  que  representam os 

embates e conflitos na aplicação dos parâmetros urbanísticos na gestão do patrimônio urbano. 

A exposição foi conduzida pelo conteúdo dos documentos levantados no arquivo do ETEC, 

referentes às duas intervenções, além dos registros dos procedimentos de fiscalização e dos 

estudos realizados para análise dos casos em questão. 

 

 

3. Estrutura da dissertação 

 

 

A estrutura da dissertação segue a lógica dos objetivos colocados no item anterior. Cada 

capítulo apresenta o quadro teórico e a explanação correspondente aos questionamentos 

levantados, correlacionando a discussão ao objetivo geral. 

O Capítulo 01: “DA VILA BOA DOS GOIANOS À CIDADE DE GOIÁS PATRIMÔNIO 

MUNDIAL”, inicia uma abordagem conceitual a respeito do patrimônio urbano: noções, 

conflitos no campo, as formas de construção de valores e a formalização da atividade de 

proteção por via do tombamento. Em seguida é relatada a construção deste campo no Brasil e 

a criação do Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de1937, os primeiros tombamentos de 

cidades em 1938 e as transformações conceituais no decorrer da história institucional. 

Segue-se com a exposição da constituição do patrimônio urbano na cidade de Goiás, a partir 

do histórico de formação e consolidação do núcleo e sua relação com as características do 

urbanismo português. Também foi analisado o histórico dos reconhecimentos ao longo de três 

momentos da aplicação do tombamento no âmbito federal, e suas respectivas construções de 

valores e significados. 
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No Capitulo 02 “PARÂMETROS URBANISTICOS ENQUANTO INSTRUMENTOS DE 

CONSTITUIÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO URBANO”, uma breve exposição 

sobre os instrumentos de gestão dos bens urbanos introduz o tema. São analisados os 

inventários e portarias realizados e aplicados na cidade, e debatida a importância do 

planejamento urbano na esfera da preservação. 

Os parâmetros urbanísticos, presentes nos diversos dispositivos reguladores e de controle do 

solo urbano, foram investigados a partir dos registros levantados. Neste panorama, o processo 

de organização e consolidação das estruturas arquitetônicas e urbanísticas a cidade de Goiás é 

associado às intencionalidades presentes nestes parâmetros, enquanto instrumentos de 

regulação e planejamento. 

Foram verificados também os instrumentos que incidem atualmente sobre a área tombada e, 

principalmente, os parâmetros e demais critérios definidos pela Portaria nº001/1993 como 

normativa institucional. Através desta análise, procurou-se identificar se os valores 

arquitetônicos e urbanísticos atribuídos à cidade vêm sendo protegidos por estes parâmetros e 

as possíveis limitações dessas normativas. 

No Capítulo 03 “ESTRUTURA URBANA CONTEMPORÂNEA” são apresentados os 

procedimentos de praxe como atribuição instituição de proteção e o desdobramento dos 

embates. As atividades de análise e aprovação de projetos de intervenção e o exercício da 

fiscalização foram regulamentados pelas Portarias nºs 420 e 187, ambas de 2010. A partir 

desta data, todos os procedimentos realizados no Escritório Técnico foram sistematizados e 

compatibilizados em uma linguagem de definições e entendimentos a partir de padrões de 

documentos e da terminologia. 

A partir do levantamento dessas informações sistematizadas foi possível criar um perfil das 

transformações urbanas que vem ocorrendo no conjunto protegido. A metodologia consistiu 

em analisar a documentação dos Requerimentos e Pareceres Técnicos produzidos na unidade 

a partir da implementação da Portaria nº420/2010: o volume de requerimentos representa as 

demandas da comunidade, através das solicitações de intervenções nos bens. O Parecer 

Técnico é resultado da avaliação da pertinência ou não da intervenção segundo os critérios de 

preservação e parâmetros estabelecidos pela Portaria nº001/1993, isto é, estes documentos 

representam a posição do IPHAN quanto à solicitação bem como contém a prestação das 
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orientações técnicas para os procedimentos ou a proposição de soluções viáveis para atender a 

solicitação.  

Finalmente, a seleção de dois casos práticos sintetiza a estruturação do debate apresentado ao 

longo da pesquisa. No decorrer das análises, busca-se correlacionar os valores identificados 

nos bens e os parâmetros incidentes em cada área aos procedimentos realizados pelo IPHAN e 

os critérios adotados para a determinação de cada caso. Além disso, foi possível avaliar a 

partir de um cenário real, se os parâmetros e critérios estabelecidos contribuem para a 

preservação dos valores atribuídos ao Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de 

Goiás. 
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CAPÍTULO 01. DA VILA BOA DOS GOIANOS A CIDADE DE GOIÁS 

PATRIMÔNIO MUNDIAL 
 

 

O presente capítulo problematiza como a cidade de Goiás se tornou patrimônio cultural, 

através da atribuição de valores e significados à sua estrutura material. Busca-se relacionar 

constituição do campo da proteção do patrimônio urbano no Brasil, os conceitos básicos 

relativos à prática institucional da preservação de cidades do IPHAN.  

O objetivo aqui é identificar os valores que foram atribuídos ao conjunto tombado pelo 

IPHAN e as características arquitetônicas e urbanísticas que representam estes valores. Neste 

sentido é imprescindível construir um panorama da trajetória da preservação institucional da 

cidade de Goiás pelo IPHAN. Foram três momentos que marcaram a proteção da cidade de 

Goiás: o tombamento de bens isolados e de dois conjuntos arquitetônicos e urbanísticos: o do 

Largo do Chafariz e o da Rua João Pessoa, antiga Rua da Fundição, em 1951, a ampliação do 

tombamento da área urbana correspondente ao “Roteiro Histórico da cidade de Goiás” em 

1978 e a rerratificação do perímetro de tombamento em 2004, em razão da candidatura e 

inscrição da cidade na lista do Patrimônio Mundial pela UNESCO. Estes momentos podem 

ser correlacionados às transformações da noção de patrimônio urbano concomitante à 

assimilação de novos valores.  

 

 

1.1.  A formação do patrimônio urbano da Cidade de Goiás e a lógica do urbanismo 

português na organização do espaço 

 

 

O tema da urbanização brasileira no período colonial é recorrente entre os historiadores do 

urbanismo. Embora existam muitas divergências entre os autores, é inegável que as primeiras 

cidades brasileiras tinham em seu arcabouço muitas características semelhantes aos modelos 

de cidades portuguesas, no entanto, com as necessárias adaptações as condições climáticas, a 

disponibilidade de material e de mão de obra locais. Um dos pontos mais discutidos entre os 
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estudiosos é se houve um planejamento efetivo na implantação das primeiras cidades no 

Brasil, uma vez que são identificadas tipologias tanto regulares, como irregulares ou mistas.  

As ocupações se iniciaram na medida em que os territórios fossem interessantes para o 

aproveitamento econômico; os primeiros arraiais, vilas e cidades surgiram com a exploração 

vegetal, mineral, por serem entrepostos comerciais e logo foram abandonadas conforme os 

recursos se exauriam. A sobrevivência desses núcleos se deu por motivos específicos, no caso 

da antiga Vila Boa, a permanência da cidade se atrela a história do Estado de Goiás 

(SANTANA, 2005, p.47) e a constituição de uma rede de cidades no interior do Brasil 

(GALVÃO JR, 2009, p.30). 

A antiga Vila Boa surgiu a partir do núcleo minerador fundado em 1727 por Bartolomeu 

Bueno da Silva Filho ou Anhanguera, como era mais conhecido o intrépido bandeirante 

paulista que se aventurou pelo desconhecido oeste brasileiro em busca de ouro. O núcleo à 

época denominado Arraial de Sant’Ana, foi instalada num sítio bastante acidentado ao longo 

do Rio Vermelho sob a Serra Dourada, “a conjugação dos elementos topográficos – serras, 

morros e rios condiciona a morfologia definitiva do assentamento (...) a cidade instala-se em 

ambos os lados, além das margens propriamente ditas, e acima do arvoredo à beira d’água” 

(DOSSIÊ, 2000, anexo IIB, p.33, CDROM) 

 

Figura 1: Vista geral de Goiás, retratada pelo viajante William Burchell em 1828. Fonte: DOSSIÊ, 2000, anexo 

I, p.08 CDROM. 
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Dentre os diversos arraiais fundados à época a partir da atividade de mineração, como 

Ferreiro, Ouro Fino, Barra, Santa Rita, entre outros; o Arraial de Sant’Ana, foi escolhido para 

sediar a administração da Capitania Goiana, uma vez que a ocupação já se encontrava 

consolidada, especialmente por sua ambiência familiar. Urgia à Coroa Portuguesa controlar a 

extração do ouro, garantindo o “Quinto”, porção que lhe era designada, além de impor a 

ordem civil (GALVÃO JR, 2009).  

Para Galvão Jr. havia planejamento territorial, mas em escala regional, no qual pode se 

identificar uma “rede primacial de cidades a partir de Belém, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro 

e São Paulo, cada uma delas com um papel diferente e circunstanciado nas incidentalidades 

ambientais” (GALVÃO JR, 2009, p.30).  Para além de estratégias de defesa territorial, de 

dominação progressiva das sociedades indígenas, expansão da ocupação na colônia e 

consequente exploração econômica, o autor pondera um equilíbrio entre a incidentalidade e a 

intencionalidade na atuação da Coroa Portuguesa em relação aos núcleos urbanos coloniais 

(MARTINS, 2004, p.37).  

Embora muitos autores confirmem a tese de que a Coroa Portuguesa não tinha grandes 

preocupações em relação à criação das vilas no Brasil, no começo do século XVIII foram 

baixadas normas de urbanização “tanto para regular o acesso e a exploração das novas minas, 

como para o estabelecimento de indústrias” (GALVÃO JR, 2009, p.30). As Cartas Régias, 

com diretrizes generalizadas em relação aos parâmetros de ocupação, segundo Gustavo N. 

Coelho “iam, com o tempo, definindo preceitos que acabaram por se constituir em um corpo 

de doutrina” (COELHO, 2001, p.111), que determinou a repetição do padrão construído na 

Metrópole. 

Os conceitos incidentalidade e intencionalidade aparecem também nos estudos de Gustavo 

Neiva Coelho (2001) sobre o desenvolvimento urbano da antiga Vila Boa. Segundo ele, os 

primeiros anos de formação do núcleo ocorreram de forma incidental, motivada pela atividade 

da mineração que determinou a divisão do território em datas ao longo do Rio Vermelho. 

Entretanto o desenvolvimento urbano consequente da ascensão política e econômica da Vila 

Boa, fez com que fosse necessário assumir algumas orientações com relação à forma e função 

urbana. O processo se inverteu e os espaços públicos criados no entorno dos edifícios 

institucionais e religiosos passaram a orientar e delimitar a ocupação privada. 
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Alguns ordenamentos e reformas promovidos pelos governadores que sucederam ainda no 

século XVIII sugerem algumas intencionalidades, através de regularizações no núcleo. O 

declínio da atividade de mineração na economia já incipiente, que, segundo Santana (2005), 

na realidade nunca chegou a um apogeu como ocorreu em Minas Gerais, associada ao 

distanciamento dos grandes centros urbanos, condicionou a manutenção da macroestrutura 

urbana (MARTINS, 2004, p.12-17), qual não se modificou nem se ampliou substancialmente 

por praticamente todo século XIX, condicionada, novamente, aos princípios da 

incidentalidade. 

Ainda sobre a formação urbana, vale relembrar que o Arraial de Sant’Ana, foi a primeira 

ocupação portuguesa oficial para além do Tratado de Tordesilhas (1494), fato determinante 

para o interesse e os investimentos da Coroa em consolidar a ocupação. O núcleo foi elevado 

à condição de Vila, denominada Vila Boa de Goyaz, e foram instalados equipamentos 

políticos e civis – aspecto intencional (MARTINS, 2004, p.42), sob a lógica do “antigo direito 

romano expresso na expressão latina uti possidetis ita possideatis, que pode ser entendida por 

“se já possuis, continuai possuindo” (BOAVENTURA, 2007, p.66). À medida que outros 

núcleos eram criados no projeto de expansão da ocupação no interior do Brasil, Vila Boa se 

afirmava como centro político e econômico. 

Segundo Delson (apud MARTINS, 2004, p.37) alguns fatores determinaram a atuação mais 

presente da Coroa Portuguesa nos novos núcleos urbanos, apontando noções de planejamento 

urbano: “1. a regulamentação das áreas auríferas; 2. estabelecer uma jurisdição sobre os 

aventureiros que acorriam a estas áreas; 3. conter a força crescente dos poderosos do sertão; 4. 

ampliar os domínios territoriais à custa dos espanhóis.” (MARTINS, 2004, p.37). 

Retomando as características do urbanismo português, que poderiam sugerir uma lógica de 

ordenação, ainda que a Coroa não orientasse especificamente as ocupações, Manuel C. 

Teixeira (2000) aborda duas vertentes, uma  

vernácula, que tem como característica fundamental uma grande ligação ao território 

e uma vertente erudita, que tem como característica fundamental basear-se, a maior 

parte das vezes em sistemas ortogonais. Uma das principais características do 

urbanismo português é a sua capacidade de síntese destas duas vertentes, que pode 

ser observada ao longo da história. (TEIXEIRA, 2000, p.01) 

A mesma lógica foi desenvolvida por Gustavo N. Coelho ao identificar as linhas evolutivas 

do traçado urbano português: inteiramente irregular, de relativa regularidade, inicialmente 
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irregular, mas refeito conforme parâmetros de regularidade posteriores e perfeitamente 

regular. Para este autor, a cidade de Goiás se enquadraria na primeira linha evolutiva, 

inteiramente irregular, o que, entretanto, não implica afirmar que não houve algum 

planejamento (COELHO, 1996, p.32). 

O primeiro aspecto específico do urbanismo português trata da relação da localização e 

implantação com o sítio. Segundo Teixeira havia uma “estreita relação entre a estrutura 

territorial e a estrutura urbana. Quer os edifícios singulares, através da sua localização, quer as 

ruas que os ligavam, quer os espaços que gerava, estavam intimamente ligados à estrutura do 

território” (TEIXEIRA, 2000, p.6). Na cidade de Goiás, a conformação topográfica e o Rio 

Vermelho determinaram a localização e o traçado das primeiras ruas, acompanhando ou 

atravessando os obstáculos naturais. 

 

Figura 2: Implantação da Vila Boa e sua relação com o território, ao longo do Rio Vermelho, entre a Serra 

Dourada. Prospecto de 1758. Fonte: DOSSIÊ, 2000, anexo I, p. 06, CDROOM. 

Ainda segundo o mesmo autor, “a componente erudita está geralmente presente em 

posteriores fases de desenvolvimento, quando o crescimento urbano ou a importância da 

cidade justificavam a participação de técnicos especializados” (TEIXEIRA, 2000, p.7). De 

fato, a polarização econômica e política que elevou o arraial a Vila Boa de Goyaz, determinou 

não apenas sua sobrevivência, mas a regularização do traçado urbano. 

A forma urbana do núcleo, a princípio,  
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se deve as exigências da mineração. O rio é, ao mesmo tempo, a fonte do cobiçado 

metal, e o lugar da sobrevivência primária. Em seguida, obedece às ligações 

providenciadas para o escoamento dos produtos das extrações minerais e para a 

chegada dos víveres. Assim, a malha urbana se desenha sobre os caminhos do ir e 

vir (DOSSIÊ, 2000, anexo IIC, p.05, CDROM).  

Estes caminhos são basicamente dois eixos: um de circulação, que é a estrada real São Paulo-

Cuiabá e outro de permanência, que é o Rio Vermelho, onde se deu a exploração aurífera. A 

ocupação estava condicionada aos fatores naturais e à atividade econômica. Dos dois 

primeiros eixos, permanecem ainda hoje as ruas Dom Cândido, que ligou as duas igrejas 

existentes, construídas em cada uma das margens do rio e a Cambaúba, ao longo do Rio 

Vermelho até a Fonte da Carioca.  

 

Figura 3: Eixos de ocupação da antiga Vila Boa. Fonte: MARTINS, 2004, p.43. 
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Nos anos seguintes se observa, ainda que minimamente, uma estruturação urbana através da 

definição de ruas. Segundo Coelho (2001) ainda neste momento, a implantação da Capela de 

Sant’Anna e da Igreja do Rosário, em cada uma das margens do Rio Vermelho definiu 

substancialmente a paisagem, organizando a estrutura urbana a partir da segregação sócio-

racial: senhores brancos frequentavam a Capela de Sant’Anna e negros e pardos a Igreja do 

Rosário. 

A mesma segregação ocorreu em função da instalação dos equipamentos institucionais, que 

intencionalmente criaram espaços de poder, definindo claros padrões tipológicos para as 

arquiteturas do seu entorno. Três grandes largos, constituídos por estes espaços de poder, 

religiosos ou institucionais, se articularam criando continuidade e orientando a expansão. A 

partir de então, poucas modificações se seguiram até o século XIX, quando a influência das 

grandes reformas do urbanismo sanitarista e progressista, salvo as devidas proporções, chegou 

até o interior do país, inspirando essencialmente alterações
1
 nas fachadas dos imóveis 

vilaboenses.  

 

Figura 4: Estrutura urbana funcional dos espaços de poder. Fonte: MARTINS, 2004, p.48. 

                                                           
1
 Nas publicações e legislações da época é frequente encontrar o termo “melhoramentos” designando alterações 

nas fachadas, incluindo ornamentações em argamassa e substituindo o beiral por platibanda.  
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Com relação aos largos e praças no urbanismo português, Teixeira analisa que “no século 

XVIII, a praça (...) construída de acordo com uma estrutura geométrica regular, adquire cada 

vez mais um papel estruturante e se torna um elemento fundamental de qualquer novo traçado 

urbano. (...) A importância da praça na estrutura da cidade advinha fundamentalmente dos 

edifícios e das funções que nela se localizavam.” (TEIXEIRA, 2000, p.13). Não obstante “a 

própria arquitectura que em torno delas se constrói e que as definem é também muitas vezes 

regular, obedecendo a modelos arquitectónicos uniformes” (TEIXEIRA, 2000, p.13). 

Outra característica notável do urbanismo português é a criação de perspectivas, para tanto 

um esquema de hierarquização viária, com ruas largas e espaços abertos imediatamente 

adjacentes ou no entorno de edifícios de destaque, muitas vezes foram implantados 

deslocados da malha existente. 

O Largo da Cadeia ou Chafariz, atual Praça Dr. Brasil Ramos Caiado, foi intencionalmente 

constituído para ser um espaço de poder e núcleo central da vila, segundo Santana (2005, p. 

54), a partir da implantação da Casa de Câmara e Cadeia no ponto mais alto. O conjunto 

arquitetônico ali constituído foi incluído na proteção pelo tombamento federal já em 1951. Tal 

inclusão considerou a harmonia do casario, que notadamente contribui para a valorização das 

perspectivas monumentais, que é resultante do ritmo e regularidade dos padrões 

arquitetônicos, conforme sinalizou Teixeira (2000) sobre as praças nas cidades setecentistas. 

 

Figura 5: Chafariz de Cauda e Antiga Casa de Câmara e Cadeia, atual Museu das Bandeiras, implantados em 

destaque no Largo do Chafariz, aquele no ponto mais alto se impõe com sua arquitetura sóbria. Foto: Joaquim 

Craveiro. Fonte: LUZ, 2012, p.59. 
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Tipologicamente, os três largos estruturantes – Largo do Chafariz, da Matriz e do Rosário – 

criaram padrões arquitetônicos similares, uma vez que caracterizavam as áreas nobres do 

núcleo urbano. Nas ruas pelas quais se estenderam a ocupação, basicamente se repetiu no que 

se pode chamar de modelo colonial cerratense (GALVÃO JR, 2009, p.40) isso devido às 

possibilidades técnicas e de material à época: térreo, alinhamento à rua, parede-meia, empena 

paralela a rua com beiral e ritmo de aberturas. Este último, o ritmo de aberturas na fachada, 

serve como critério de classificação tipológica das construções residenciais segundo a análise 

de Fátima M. Martins, uma vez que reflete o esquema de planta: porta e janela; meia-morada; 

morada inteira e o sobrado – raras construções de dois pavimentos (MARTINS, 2004, p.65-

70). 

 

Figura 6: Vista geral do casario do Largo do Chafariz, da Matriz e do Rosário. Data provável: anos 1920. Note-

se na imagem desde o Largo do Rosário o destaque da antiga Casa de Câmara e Cadeia em ultimo plano na 

perspectiva. Fotos: A. Veiga. Fonte: Arquivo Fundação Frei Simão Dorvi. 

Considerando a lógica da repetição de padrões na constituição do tecido urbano, apresentada 

por Teixeira (2000), pode-se identificar núcleos arquitetônicos específicos em que 

predominam um ou outro esquema, seja porta e janela, meia-morada ou morada inteira. 

Martins afirma que as variações condizem “à condição econômica e ao status social” 

(MARTINS, 2004, p.66) dos moradores.  
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Figura 7: Esquema de composição de fachada: porta-janela, meia morada e morada inteira. Fonte: MARTINS, 

2004, p. 69. Abaixo: Rua da Cambaúba, Rua d’Abadia e Largo do Chafariz, respectivamente. Fonte: Arquivo 

ETEC Goiás, 2013. 

A discussão sobre os aspectos sociais e econômicos da população vilaboense no período de 

formação urbana não cabe a este estudo, no entanto é fundamental considerar que estes 

aspectos se refletem na constituição do tecido residencial urbano, e que a delimitação de 

espaços de poder institucional e religioso sinalizou uma espécie de primeiro zoneamento, 

muito atrelado à segregação social. Coelho afirma que, basicamente, o estabelecimento de 

arquiteturas mais sólidas nos espaços de poder, especialmente no largo da Matriz (onde 

também se encontra o Palácio dos Governadores, atual Palácio Conde dos Arcos), associado 

ao surgimento de uma rua comercial no eixo de ligação entre os largos da Matriz e Rosário, 

concentrando movimento e relações econômicas e, por fim à “concentração dos pardos, 

mulatos e negros forros na Cambaúba, que era uma das saídas da cidade” (COELHO, 2001, 

p.176), foram os três mais determinantes fatores “de organização, direcionamento e 

retificação do espaço” (COELHO, 2001, p.176), ainda que de uma maneira discreta. 

A característica vernacular do urbanismo e arquitetura goiana decorre da apropriação das 

técnicas tradicionais de construção e dos materiais locais. O caráter simples e austero do 

barroco goiano sugere a maneira pela qual foram concebidas, sob o conhecimento dos mestres 

à época e das limitações dos materiais disponíveis: barro, pedra e madeira.  

Apesar do barroco ter se expandido no território brasileiro, as construções goianas, 

que datam dos primeiros cinquenta anos de colonização, expressam um estilo 

caracterizado como colonial-brasileiro mais simples e despojado que o barroco 

português. Edifícios públicos e moradas são feitos de pau-a-pique, taipa ou adobe, 
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em sua maioria, sem ornamentação significativa. Somente no interior das igrejas se 

notam traços de um barroco tardio, expressos em imagens, talhas e pinturas, 

encomendadas aos poucos artesãos e pintores residentes na região. (DOSSIÊ, 2000, 

anexo IIC, p.34 CDROM). 

Mesmo edifícios mais suntuosos como o Palácio Conde dos Arcos ou o Quartel do 20 são 

resultado de reformas, adaptações e acréscimos adequando um conjunto de residências ao uso 

que se pretendia para o “novo” edifício – consequência, também, da urgência por parte da 

administração da Coroa em se estabelecer na vila. Ou ainda, como no caso da Casa de Câmara 

e Cadeia, para qual foi elaborado projeto arquitetônico oficial enviado pela corte, cuja 

execução não foi exatamente fiel, a despeito de ter seguido, em linhas gerais, o que era 

proposto na medida em que a técnica adotada permitisse (MARTINS, 2004).  

 

 

1.2. O reconhecimento do patrimônio urbano da cidade de Goiás  

 

 

1.2.1. Noções iniciais e desafios do patrimônio urbano 

 

 

A compreensão da cidade enquanto bem cultural material deve observar o seu caráter “sui 

generis, de origem coletiva e em processo de constante transformação” (CASTRIOTA, 2009. 

p. 87). Isto implica que, logo, a preservação das cidades, deve igualmente seguir sua lógica 

sui generis.  

Partindo da definição de que cidades são produtos sociais construídos no espaço e tempo, por 

diversos grupos sociais, entende-se que os valores atribuídos a elas são indissociáveis de sua 

conformação e transformação. Nas cidades protegidas por tombamento, estes processos, 

cíclicos e ininterruptos, ocorrem sob a tensão entre as permanências do passado e as 

transformações do presente, de forma que devem buscar equilibro transversal com a 

referência cultural dos grupos envolvidos. 
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Reconhecer como patrimônio cultural não pretende “congelar a vida, ou transformar as 

cidades em museus, mas em pensar na preservação e na melhoria de sua qualidade” 

(CASTRIOTA, 2009. p. 89), mesmo porque o reconhecimento e a apropriação de significados 

devem estar vinculados ao uso dos espaços. O patrimônio urbano permite a experiência de um 

universo cultural que existira e cujas transformações delineiam o universo cultural de hoje.  

O gênese do campo da preservação tem estreito vinculo com o reconhecimento do significado 

das estruturas materiais, em particular aqueles monumentos símbolos de momentos e fatos 

relevantes no processo histórico que, inicialmente, foram representadas pelas grandes obras da 

arquitetura e das artes plásticas. Ao longo da constituição do campo do patrimônio e de suas 

transformações, a “invenção do patrimônio urbano”, segundo Françoise Choay (2001, p.179) 

foi motivada pelos efeitos traumáticos das transformações espaciais, tanto em termos de 

forma como na relação entre espaços, ocorridas com a gênese das cidades industriais no 

século XIX. Segundo a mesma autora, a evolução conceitual pode ser compreendida a partir 

de três categorias de abordagem da cidade: a memorial, a histórica e a historial, associadas, 

respectivamente, aos teóricos John Ruskin, Camillo Sitte e Gustavo Giovannoni.  

A primeira categoria elencada por Choay, chamada figura memorial, desenvolvida por John 

Ruskin aborda a cidade a partir do seu “papel memorial de monumento”, em que o tecido 

urbano constitui a “essência da cidade, (...) que deve ser protegida incondicionalmente” 

(CHOAY, 2001, p.181).  

Já com Camillo Sitte, a figura histórica, se contrapõe à anterior; ele atenta para o papel 

propedêutico e museal, em que a “historicidade do processo de urbanização é o valor 

positivado do patrimônio das cidades” (CHOAY, 2001, p.185).  

Finalmente, compilando as visões anteriores, a autora destaca a contribuição de Gustavo  

Giovannoni ao abordar, no espectro da figura historial o que, pela primeira vez é chamado de 

“patrimônio urbano”, atribuindo à cidade “simultaneamente um valor de uso e um valor 

museal” (CHOAY, 2001, p.194), isto é, não reconhecendo somente a carga histórica da 

cidade, mas considerando-a como um tecido vivo em transformação.  

Estas três noções perpassam a transição da concepção de monumento para a de monumento 

histórico, desenvolvida pela mesma autora. O primeiro, através de um signo quais valores são 

atribuídos por ser uma representação intencional, associados ao deleite estético. Por outro 
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lado, o monumento histórico não é valorado intencionalmente, mas ao longo do tempo, em 

função da sua historicidade, ou seja, é diretamente relacionado com a memória viva. O signo 

é valorado pela sua contextualização em um determinado cenário social, e não por sua 

representação intencional
2
. 

O papel do conceito proposto por Giovannoni, neste cruzamento teórico, catalisa as 

discussões de uma forma tal que reconhece a especificidade do objeto cidade, isto é, sua 

estrutura e justamente o signo de um processo de construção social ao longo do tempo, qual é 

perene. Logo, este signo, atende a dois estados: a representação de uma determinada memória 

e as novas construções de memória: museal e uso.  

Outro aspecto que influenciou a construção do campo do patrimônio foi a evolução conceitual 

da restauração. Apesar de que os princípios de restauração
3
 não se aplicavam, por muito 

tempo, no campo do urbanismo, mesmo que a cidade fosse interpretada como monumento. 

Isso em decorrência da incompatibilidade dos princípios acadêmicos do restauro com as 

especificidades dos bens urbanos: as funções e o uso das cidades, a articulação das políticas 

urbanas, do planejamento, desenvolvimento, a questão da habitação, o valor econômico do 

solo, entre outras. 

Já no inicio do século XX a proteção do patrimônio urbano ganhou espaço nas discussões 

internacionais do campo em consolidação. Enfrentava-se a dialética entre história e 

historicidade
4
. As diferentes visões e abordagens foram expressas em documentos 

internacionais: cartas, convenções, recomendações, dentre as quais, neste primeiro quadro de 

discussão, vale apontar as duas Cartas de Atenas (de 1931 e 1933) que influenciaram 

notoriamente as primeiras formas de atuação do IPHAN (SANT’ANNA, 1995) 

                                                           
2
 Para saber mais a respeito das noções de monumento e monumento histórico, consultar: CHOAY, Françoise. A 

alegoria do patrimônio. Trad. Luciano Vieira Machado. São Paulo:Estação Liberdade: Editora UNESP, 2001.  
3
 As definições para restauração, a principio, se limitavam muito ao objeto de arte ou arquitetônico. Tamaso 

(2007) nota que havia um conflito polarizado entre antiintervencionistas, centralizados na figura de John Ruskin, 

para quem as marcas do tempo e intervenções no bem conferiam seu valor de autenticidade; e os 

intervencionistas, representados por Viollet-le-Duc, doutrinário do valor estilístico, para quem restaurar 

significava reconstituir o bem a um estado ideal estilístico. Relativizando as duas posturas, para Camilo Boito as 

restaurações seriam pertinentes quando tivessem sido esgotados os demais recursos de proteção (conservação, 

manutenção), todavia resguardando a patina e se limitando ao arcabouço preexistente do objeto. (CUNHA, 2010) 
4
 No âmbito deste trabalho foram abordados os conceitos de hsitória e historicidades segundo Jacques Le Goff 

em seu livro História e Memória (LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas, Editora da Unicamp, 

1996). 
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A Carta de Atenas ou “Carta del Restauro” (1931), produzida no âmbito do 1º Congresso 

Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, representou o marco 

inicial das recomendações e definições sobre a preservação dos monumentos históricos no 

mundo ocidental. Segundo Marcia Sant’Anna “é um documento voltado, principalmente, para 

o estabelecimento de princípios gerais para a restauração de monumentos e para afirmação da 

primazia do interesse da coletividade” (SANT’ANNA, 1995, p.49). A definição de critérios 

para restauração sinaliza a sobreposição do interesse da manutenção dos valores e aspectos do 

monumento. 

Já a também Carta de Atenas, mas de 1933, elaborada na ocasião do IV Congresso 

Internacional da Arquitetura Moderna - CIAM
5
, se fundamentou no princípio da renovação 

para discutir a cidade moderna e sua funcionalidade, orientando a distinção entre as cidades 

antiga e renovada, isto é, aquela nova cidade erigida sob os preceitos do urbanismo 

modernista, essencialmente funcionalista.  

A prática institucional de preservação se formaliza através do processo de atribuição de 

valores, o qual é balizado por uma visão técnica, estando ou não em consonância com os 

contextos locais. São justamente estes valores atribuídos formal e tecnicamente que amparam 

políticas públicas e os critérios de preservação. Estes, por sua vez, devem ser regidos pelas 

relações simbólicas, humanas, sociais e não apenas econômicas e políticas que se estabelecem 

sobre as estruturas formais e simbólicas dos bens, que estão submetidos também ao 

imperativo do movimento e transformação (CASTRIOTA, 2009, p. 92). 

Ainda que a atribuição oficial de valores determine a atuação institucional de preservação, 

IzabelaTamaso pondera que  

o fato de que o bem cultural tenha recebido uma atribuição de valor oficial não 

garante que a mesma seja apropriada pelos moradores do lugar, aqueles que são os 

portadores, criadores (...) daquele bem cultural. (TAMASO, 2007. p.18). 

Independentemente da apropriação, o fato é que as narrativas institucionais atribuem os 

valores que selecionam os bens patrimoniais. Em termos administrativos, legais e jurídicos, o 

                                                           
5
 Os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna reuniram arquitetos para discutir os rumos que a 

arquitetura devia tomar frente aos problemas sociais e urbanos consequentes da Revolução Industrial. As 

deliberações destes congressos serviram de base para a formação dos arquitetos do século XX, desde 

posicionamento social a partir da produção arquitetônica até a definição de princípios estilísticos da arquitetura 

modernista. Para saber mais: FRAMTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna. 2ªed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2008. 
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dispositivo que instaura e dá suporte à preservação dos bens culturais materiais é o 

tombamento. Sua aplicação em uma área urbana – ou qualquer outro objeto patrimonial 

material – determina a incumbência do Estado, na esfera administrativa que o tenha realizado, 

a responsabilidade pela manutenção daqueles valores atribuídos (CASTRO, 2009).  

O instrumento do tombamento foi juridicamente viabilizado pela garantia da função social da 

propriedade
6
. Com efeito, o Decreto-lei nº25/37 pode então designar à tutela do Estado (esfera 

federal), os bens culturais materiais, a fim de que eles sejam conservados e protegidos de 

perdas. Sônia Rabello de Castro afirma que “preservação é um conceito genérico (...) do 

ponto de vista normativo, existem várias possibilidades de formas legais de preservação” 

(CASTRO, 2009, p.19), sendo, então, o tombamento uma dessas formas.  

Infelizmente, este instrumento de proteção é associado a muitos equívocos de interpretação, 

sobretudo no que se refere aos seus efeitos sobre a propriedade privada. Também remetem a 

esbarros aos interesses econômicos de exploração, sobretudo do solo urbano. Segundo 

Claudia Cunha (2010) um fator que pode ter influenciado a repulsa aos primeiros 

tombamentos pode ter sido a postura incisiva
7
 do IPHAN nos primeiros anos de atuação ao 

exigir um purismo formal nas intervenções e a não aprovação de inserção das novas formas e 

tipologias nos bens tombados. 

Nesse sentido, Márcia Sant’Anna destaca que: 

A conservação do patrimônio imóvel foi feita mediante operações que visavam à 

manutenção do aspecto primitivo do bem ou sua restauração a este estado (...). 

Tratam-se, na realidade, de operações destinadas a devolver a obra ao estado de 

“pureza” formal e “verdade” construtiva, que era associado à produção do período 

colonial (SANT’ANNA, 1995, p.131). 

Para além das contradições e paradigmas ao longo da trajetória da instituição, cabe observar 

que a política institucional nos primeiros anos assegurou um trabalho de consolidação dos 

ideais de preservação, constituindo uma base conceitual sólida (SANT’ANNA, 1995; 

                                                           
6
 Pela primeira vez nas disposições jurídicas do país, o direito de propriedade foi condicionado à função social na 

Constituição Federal de 1934, em seu: Artigo 113, Inciso 17 – “É garantido o direito de propriedade, que não 

poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar.” O dispositivo deu 

constitucionalidade ao Decreto-Lei nº25/1937 uma vez que a defesa do patrimônio histórico e artístico é de 

interesse social. 
7
 As intervenções realizadas no patrimônio edificado remetem a restituição do que era chamado de “estado 

original” destes monumentos, desconsiderando a historicidade, hoje considerada fundamental nas relações de 

memória e apropriação.  
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FONSECA, 2005). Dentro dos limites discursivos em que se construíram as narrativas oficiais 

para seleção do patrimônio histórico e artístico brasileiro, embora realizadas com uma relativa 

distância discursiva dos contextos sociais, é inegável o fato de que a política de preservação 

no Brasil na primeira metade do século XX foi coerente e objetiva aos interesses que se 

propunha: em resgatar a identidade nacional, expressa na produção (artística, arquitetônica, 

urbanística) colonial, que fora assumida pelos agentes institucionais e técnicos de preservação 

como genuinamente brasileira (FONSECA, 2005; CUNHA, 2010). 

 

 

1.2.2. Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de Goiás  

 

 

A cidade de Goiás possui hoje o maior conjunto arquitetônico e urbanístico tombado no 

âmbito federal no estado de Goiás (ver Anexo 1. Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da 

cidade de Goiás: delimitação dos perímetros de tombamento e entorno.). O acervo é composto 

pelas arquiteturas de diversas tipologias desde o colonial, de meados do século XVIII. Alguns 

monumentos caracterizados pelas arquiteturas religiosas e institucionais, que se destacam na 

malha urbana constituindo pontos focais e marcos visuais
8
. A primeira seleção dos elementos 

arquitetônicos e urbanísticos da cidade de Goiás como patrimônio ocorreu nos anos 

1950/1951 com o tombamento dos monumentos mais expressivos do período colonial. Foram 

tombados os edifícios religiosos e de uso institucional, além dos conjuntos arquitetônicos e 

urbanísticos formados pelo Largo do Chafariz e pela antiga Rua da Fundição.  

Em 1978, acompanhando as transformações das noções de patrimônio que ampliaram a visão 

e a atuação institucional, o perímetro do “Roteiro histórico e artístico da cidade de Goiás” foi 

incluído no tombamento. Novamente em 2004, após a conquista do título de Patrimônio 

Mundial conferido pela UNESCO em 2001, houve nova inclusão de áreas urbanas ao 

                                                           
8
 Segundo Kevin Lynch (1997) em seu estudo sobre os elementos que são constantes em todo e qualquer espaço 

urbano, pontos focais seriam pontos estratégicos dentro da cidade, para os quais convergem todo o movimento e 

animação de pessoas e marcos visuais são objetos de referência e orientação que estimulam a percepção do 

observador (p. 52-53). 
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tombamento, caracterizando hoje um conjunto urbano protegido remanescente da ocupação 

dos períodos colonial, imperial e dos primeiros anos da república, incluindo as áreas que 

formam um integrado e extremamente complexo recorte paisagístico representativo da 

evolução urbana da cidade de Goiás desde o núcleo minerador até o século XX (Processo de 

tombamento nº345-T-42, volume IV).  

Os primeiros trabalhos de valoração e proteção do patrimônio urbano no Brasil seguiam a 

perspectiva da atuação institucional naquele momento, incitados pelas politicas nacionalistas 

do governo de Getúlio Vargas durante o Estado Novo, se apoiando no projeto da identidade 

nacional para afirmar e veicular sua ideologia. Antes mesmo do golpe político que ascendeu 

Vargas ao poder, já havia uma movimentação intelectual de grupos inclinados ao movimento 

moderno, que buscavam uma referência de identidade artística brasileira. Diversos artistas 

plásticos, literatos, arquitetos, magistrados passaram a investigar aquilo que chamavam de 

“brasilidade” (FONSECA, 2005, p.82). A gênese das políticas institucionais de preservação 

ratificou essa necessidade de se compreender e construir a identidade nacional, através dos 

enredos valorosos da nação, presentes nas construções discursivas. 

 Iconizado na figura de Rodrigo Melo Franco de Andrade, primeiro presidente da instituição, 

o primeiro período de atuação, chamado de fase heroica
9
, se firmou na 

possibilidade de emancipação cultural da nação brasileira mediante a intervenção 

estatal neste campo, e a firme convicção de estar corretamente instrumentalizado 

para interpretar o caráter nacional e identificar os objetos que o representariam 

(SANT’ANNA, 1995, p. 113). 

A expressão do barroco foi selecionada como produção autêntica brasileira, logo a base da 

identidade nacional. Desta forma, a patrimonialização das cidades dos séculos XVII e XVIII, 

segundo Marcia Sant’Anna, pretendia manter “certas configurações urbanas excepcionais 

como registro de memória e representação de uma tradição” (SANT’ANNA, 1995, p.124). 

Sobre a fundamentação das políticas de patrimônio, existia certo alinhamento com as 

discussões internacionais contemporâneas. O corpo técnico do Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, como era nominado à época – em grande parte, 

partilhava dos ideais modernistas, que eclodiram no começo do século XX com os artistas e 

                                                           
9
 A fase heroica do IPHAN corresponde aos primeiros 30 anos em que a instituição se propôs a identificar, 

valorizar, recuperar a proteger o patrimônio cultural do tempo “sob a pressão do tempo perdido, de séculos de 

abandono, e da carência crônica de dinheiro e de recursos humanos” (SPHAN, 1980, p.17). 
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demais intelectuais de vanguarda. Desta maneira, a seleção de bens segundo os critérios 

estéticos e históricos, nortearam os primeiros tombamentos, como bem orientava a Carta de 

Atenas de 1933: 

O discurso de Mário de Andrade sobre estética moderna e o de Lúcio Costa sobre 

qualidade arquitetônica são fundamentais para essa compreensão, pois, em última 

análise, apontam os valores estéticos que atravessam o tempo e colocam, em pé de 

igualdade, o antigo e o moderno. (...) Essas convicções que manejavam com grande 

coerência no exercício da crítica em todos os campos da manifestação artística 

tornaram os modernistas capazes de criar um sólido corpo conceitual para 

fundamentação das práticas de seleção e conservação daquilo que consideravam 

patrimônio histórico e artístico nacional (...).  

A seleção foi conduzida pelo valor artístico que, neste caso, era associado à 

qualidade arquitetônica, à homogeneidade, à integridade e à autenticidade do 

conjunto, de acordo com as concepções modernistas (SANT’ANNA, 1995, p. 118-

119, p.131). 

A respeito do patrimônio urbano, é curioso notar outro enfoque, dentro da própria instituição, 

pode ser deduzido do seguinte fragmento assinado por Rodrigo Melo Franco de Andrade, em 

documento contido no processo de tombamento 64-T-38, relativo à cidade de Diamantina-

MG, no qual ele discute critérios além da acepção estética: 

o que constitue monumento, pelo seu excepcional valor histórico e artístico, nos 

aludidos casos, não é nenhum dos edifícios considerado em si mesmo, isoladamente, 

mas a sua coexistência, a sua conservação em conjunto, formando um todo que, por 

isso mesmo, assume feição urbanística e arquitetônica de valor inestimável, tanto do 

ponto de vista puramente histórico, como do histórico-artístico. É esse conjunto que 

importa preservar, no seu todo, pois empresta às cidades que ainda apresentam essa 

documentação viva da sua formação e desenvolvimento originários, a sua fisionomia 

peculiar. É, portanto, esse conjunto (bem imaterial, que é de toda a cidade sem 

pertencer particularmente a quem quer que seja) o objeto do tombamento, o 

monumento incorporado ao patrimônio histórico e artístico nacional. Não é isso o 

mesmo que uma série de tombamentos especiais, de bens individualizados, cada um 

isoladamente considerados (Rodrigo M. F. de Andrade, em correspondência contida 

no processo de tombamento 64-T-38, da cidade de Diamantina Apud: 

SANT’ANNA, 1995, p.138). 

Prevaleceu a argumentação de Lucio Costa “sobre a ideia de unidade nacional (...) que 

identificavam edificações e sítios urbanos do período colonial como referência de uma única 

identidade para a nação, por acreditarem que aquela arquitetura representava a primeira 

expressão ‘autenticamente’ brasileira” (MOTTA, 2000, p. 264-265). 

O tombamento, além de “poupar certas configurações urbanas excepcionais como registro de 

memória e representação de uma tradição” (SANT’ANNA, 1995, p.124), seria o instrumento 

que resguardaria as cidades protegidas das pressões de transformação, ensejadas pelos 
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crescentes índices de urbanização e adensamento das cidades, decorrentes da industrialização 

além dos preceitos do urbanismo modernista.   

No ano 1938, foram tombadas seis cidades mineiras – Ouro Preto, Diamantina, São João del 

Rei, Mariana, Tiradentes e Serro, todas inscritas no Livro do Tombo das Belas Artes. Neste 

primeiro ano de atuação, somava-se a intenção dos atores responsáveis pela seleção do 

patrimônio em destacar o caráter monumental dos conjuntos urbanos. A inscrição somente no 

Livro do Tombo das Belas Artes aponta a atribuição dos valores estéticos pautadas nessa 

visão de monumento, que deveria permanecer naquele estado ideal de arte (GONÇALVES, 

2002). 

 

Figura 8: Ouro Preto foi elevada a categoria de Monumento Nacional em 1933, e inscrita no Livro do Tombo 

das Belas Artes em 1938 e nos Livros do Tombo Histórico e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico em 1986. 

Foto: Karine C. Oliveira, 2009. 

A cidade de Goiás foi tombada somente em 1951. O processo de reconhecimento de Goiás 

como “cidade histórica, monumento histórico ou patrimônio” (TAMASO, 2007, p.119) teve 

inicio a partir da proposta do Governo do Estado de elevação da cidade como Monumento 

Histórico Nacional, o SPHAN passou a realizar os estudos e análises para aplicação do 

tombamento na cidade de Goiás. Os bens foram selecionados sob os valores artísticos e 

históricos que foram atribuídos à antiga Vila Boa de Goiás. Além das arquiteturas mais 

expressivas do legado artístico colonial, foi destacada, no processo de atribuição de valores, a 

importância do núcleo no contexto territorial e político da época, como centro de poder e polo 

econômico e o fato de ter sido a primeira vila portuguesa fundada a oeste de Tordesilhas, que 
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iniciou todo um ciclo de ocupação do interior das capitanias, além das lendas associadas às 

bandeiras (BOAVENTURA, 2007, p.66).  

Esses argumentos articularam a defesa de seleção dos edifícios institucionais, religiosos e um 

pequeno recorte do tecido urbano como patrimônio. Trata-se do entendimento de patrimônio 

enquanto signo, monumento singular por sua representatividade artística ou por sua relação 

com episódios historicamente memoráveis, ou seja, as arquiteturas e cidades que serviram de 

cenário para os fatos históricos de determinado grupo social (SANT’ANNA, 1995, p.58). O 

critério da excepcionalidade, conjugado aos valores artísticos e históricos que se atribuiu a 

antiga Vila Boa de Goiás, balizou a escolha dos bens a serem tutelados, ainda que já fosse 

ponderada a simplicidade e austeridade do conjunto (Processo de tombamento nº345-T-42, 

volume I, fl.015).  

O primeiro posicionamento do SPHAN a respeito do tombamento em Goiás considerava a 

cidade “gravemente desfigurada no seu aspecto tradicional” (Processo de tombamento nº345-

T-42, volume 1, fl. 016). No entanto, foi solicitada a realização de novos estudos, para 

identificar se haviam “elementos históricos e artísticos existentes na cidade de Goiás” 

(Processo de tombamento nº345-T-42, volume I, fl. 28), que representassem os valores de 

autenticidade e integridade
10

 para, então, formalizar a proteção.  

O arquiteto Edgard Jacintho se propôs a visitar a antiga capital de Goiás para elaborar “um 

estudo sobre o conjunto ainda sobrexistente da cidade no seu aspecto mais característico” 

(Processo de tombamento nº345-T-42, volume I, fl. 21). Feita a visita e realizados os devidos 

levantamentos e estudos, o arquiteto então estimou as “percentagens de edificações 

componentes do conjunto urbanístico da cidade”, segundo o grau de integridade, verificando 

o seguinte: 

I) edificações antigas que não sofreram quaisquer modificações que as 

desfigurassem ou descaracterizassem: 65%; II) idem que foram alteradas nas 

fachadas, notadamente pelas substituições dos beirais por platibandas e cimalhas: 

30%; III) e por fim, construções novas e absolutamente estranhas ao conjunto: 5% 

(Processo de tombamento nº345-T-42, volume I, fl. 024) 

                                                           
10

 Os conceitos de autenticidade e integridade aqui remetem as noções contextualizadas no próprio estudo 

proposto pelo arquiteto Edgard Jacinto, que se refere justamente aos aspectos tradicionais da cidade de Goiás – 

os quais, então, ensejariam a sua conservação pelo tombamento. 
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Também identificou as “características gerais das edificações urbanas”, conforme se 

apresentavam os beirais, vãos e pintura das edificações e listou os seguintes “monumentos de 

maior importância”: Chafariz da Boa Morte (de Cauda), Antiga Casa de Câmara e Cadeia, 

Igrejas, Antigo Palácio dos Governadores (Processo de tombamento nº0345-T-42, volume I, 

fls.024-027). A respeito da estrutura urbana, nota que  

o traçado conserva-se praticamente inalterado, tornando-se assim um documento 

vivo para o estudo da formação de cidades no período da mineração (...) o 

paisagismo é marcado nas perspectivas imprevistas e decorrentes em uma cidade 

assentada sobre terreno de declives contínuos. Estas imposições topográficas 

conjugadas às soluções arquitetônicas e urbanísticas especificamente locais, 

constituem um notável exemplo do paisagismo urbano tradicional (Idem). 

 

Figura 9: “Logradouros e edifícios tombados pela DPHAN”. Fonte: Processo de tombamento 345-T-42, vol I, fl 

154. 

Ainda que o parecer propusesse ampliação do enfoque, abordando os valores histórico, 

documental e paisagístico da cidade, a formalização do tombamento foi definida sob os 

critérios da autenticidade e integridade.  O arquiteto Alcides da Rocha Miranda, chefe da 

Seção de Arte do SPHAN, propôs o tombamento dos conjuntos arquitetônicos do Largo do 

Chafariz e da antiga Rua da Fundição, das Igrejas de N.Sra. da Boa Morte, do Carmo, da 

Abadia, São Francisco e Santa Bárbara, “incluindo imagens, móveis e demais objetos de 

culto” (Idem, fl.028); a antiga Casa de Câmara e Cadeia, o Palácio dos Governadores, o 

antigo Quartel do 20º Batalhão e o Chafariz da Boa Morte, as esculturas pertencentes ao 
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Palácio dos Governadores e a imagem de N.S. do Rosário da antiga igreja (Processo de 

tombamento nº345-T-42, volume I, fls.028-029), sendo acatado por unanimidade pelo 

Conselho Consultivo.  

Os bens selecionados, à exceção do Quartel do 20º Batalhão de Infantaria que foi somente 

inscrito no Livro do Tombo Histórico, foram inscritos no Livro do Tombo das Belas Artes, e 

o Palácio dos Governadores foi inscrito também no Livro do Tombo Histórico. As ações de 

conservação que passaram a ser realizadas nos monumentos tombados pela Instituição se 

preocupavam menos com técnicas construtivas do que com a composição estilística. A 

orientação era que, logo quando o imóvel fosse submetido a alguma intervenção, se buscasse 

retornar os elementos e aspectos arquitetônicos coloniais autênticos que ora lhe foram 

suprimidos, como beirais, composição de fachada, etc. 

 

Figura 10: Bens imóveis tombados isoladamente: primeira sequencia: Igreja de N.Sra. da Boa Morte, Palácio 

dos Governadores e Ig. Santa Bárbara; segunda sequencia: antiga Casa de Câmara e Cadeia, Ig. N.Sra. da 

Abadia, Chafariz da Boa Morte (Cauda); terceira sequencia: Ig. de N.Sra. do Carmo, São Francisco e antigo 

Quartel do 20º Batalhão. Fonte: Arquivo ETEC Goiás, s/d 

Mais que balizar a seleção dos bens históricos e artísticos, o critério de excepcional beleza, 

associado à integridade e autenticidade do bem nortearam as intervenções nos bens tombados 
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naquele momento. O propósito de recompor os aspectos tradicionais (ou originais) das 

edificações legitimavam os valores atribuídos. Neste sentido, em termos de gestão da 

proteção, as restaurações eram mais frequentes que ações de conservação, podendo citar como 

exemplo: as intervenções realizadas no Quartel do 20º Batalhão de Infantaria ou no imponente 

edifício da Real Fazenda, que suprimiram a platibanda, retornando o beiral, elemento 

característico das construções tradicionais.  

 

Figura 11: Exemplo de intervenção com o propósito recuperar o aspecto original da edificação: restauração do 

Quartei do 20º Batalhão de Infataria. Da esquerda pra direita: (1) aspecto antes da intervenção, percebe-se 

platibanda e verga em arco pleno nas aberturas da torre principal; (2) a seguir, croqui realizado pelo arquiteto 

Paulo Thedim Barreto para estudos de recomposição das fachadas dos imóveis localizados no Largo do Chafariz; 

(3) por último, estado atual do imóvel, correspondente ao croqui. Fonte: (1) e (2): Processo de tombamento 

nº345-T-42, volume II, fls. 20, 19; (3): Arquivo ETEC I Goiás – IPHAN/GO. Data: maio/2012. 

O Processo de tombamento nº345-T-42 ainda inclui dois casos de solicitação de 

destombamento, um após a realização de intervenção não autorizada em imóvel localizado no 

Largo do Chafariz, que descaracterizou a tipologia colonial, e outro solicitando demolições de 

imóveis a fim de ampliar o Educandário Sant’Anna, situado no mesmo Largo. Vale 

mencionar estes dois episódios para analisar a articulação de argumentos na defesa do 

tombamento. 

Os técnicos da instituição alegaram que o valor de tombamento consistia na conformação do 

conjunto – o Largo do Chafariz foi considerado “o mais ilustre da Antiga Vila Boa” – em seu 

harmonioso padrão estético.  

A liberação do tombamento (...) representaria o destombamento geral do conjunto, 

ou bem, se cedida parcialmente, serviria de estímulo para que outros proprietários 

requeressem igual favor. As duas hipóteses seriam lamentáveis, sem evitar que o 

desfiguramento, mesmo parcial, comprometeria (...) o que resta do harmonioso 

conjunto. (Processo de tombamento nº345-T-42, volume II, fl. 33.) 

Com relação à proposta de ampliação do Educandário Sant’Anna, em parecer, o arquiteto 

Lucio Costa recomendou que a obra fosse executada nos fundos dos imóveis adjacentes, a 
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partir da linha de cumeeira, observando o gabarito existente, de forma que os acréscimos não 

ficassem visíveis desde o Largo, e não causassem dano ao conjunto tombado.  

Muito embora o enfoque da historicidade tenha surgido de maneira bastante tímida, no 

parecer técnico do arquiteto Edgard Jacintho, verifica-se certa coerência da ação institucional 

na proteção do bem pelos seus valores estéticos e estilísticos quais foram considerados 

relevantes para o tombamento, tendo em vista que foram justamente estes aspectos 

considerados como autênticos e originais (ver Nota de Rodapé 10, p.42) na arquitetura 

tradicional da cidade de Goiás, conforme os estudos realizados.  

A partir dos anos 1960, no panorama internacional, ampliam-se as discussões a respeito do 

patrimônio urbano, abordando-se inclusive, a importância do planejamento físico e territorial 

no campo da preservação, como consta na Recomendação Paris Paisagens e Sítios, Relativa à 

Proteção da Beleza e do Caráter das Paisagens e Sítios (1962) ou ainda na Declaração de 

Amsterdã (1975), segundo a qual:  

A conservação do patrimônio arquitetônico é um dos objetivos maiores do 

planejamento das áreas urbanas e do planejamento físico territorial. (...) O 

reconhecimento dos valores estéticos e culturais do patrimônio arquitetônico deve 

conduzir à fixação dos objetivos e das regras particulares de organização dos 

conjuntos antigos. (CURY, 2000, p.202) (Grifei.) 

Todavia, a referencia para a mudança de paradigma foi a Carta de Veneza (1964), produzida 

no âmbito do II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos 

Históricos, ao pontuar que  

A noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada, bem 

como o sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização particular, de 

uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico. Estende-se não só às 

grandes criações mas também às obras modestas, que tenham adquirido, com o 

tempo, uma significação cultural.” (CURY, 2000, p.92)(Grifei)  

O documento foi um marco na construção do conceito de patrimônio urbano e influenciou a 

atuação do IPHAN. Cabe ressaltar também que ao considerar “as obras modestas” sob a ótica 

de “uma significação cultural”, o documento sinaliza que outros valores poderiam ser 

atribuídos a um conjunto urbano, além dos estéticos, o que se aplica ao objeto deste trabalho, 

o que veio a se refletir no tombamento da cidade de Goiás. 

Neste contexto, os arquitetos do IPHAN Belmira Finageiv e Alcides da Rocha Miranda 

produziram e reuniram documentação para fundamentar a Solicitação de Tombamento da 
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cidade em outubro de 1975, para apreciação do “Conselho Consultivo do IPHAN, a fim de 

possibilitá-lo julgar o tombamento no IPHAN das ruas e praças que constituiriam o Roteiro 

Histórico e Artístico da Antiga Vila Boa de Goiás” (Processo de tombamento nº345-T-42, 

volume III, fl. 003). O estudo identificou os conjuntos arquitetônicos e urbanísticos 

localizados na vizinhança imediata aos monumentos já tombados, considerando os percursos 

entre eles, para fins de ampliação do tombamento. 

As áreas elencadas no Roteiro já se encontravam sob proteção do município através da Lei 

Municipal nº16 de 03 de julho de 1975 (que será analisada no título “2.3. Parâmetros 

urbanísticos para a cidade de Goiás no século XX”, p73). No contexto local, Prefeitura e elite 

intelectual local estavam mobilizadas para proteger o “Roteiro Histórico e Artístico da cidade 

de Goiás” com vistas à movimentação econômica, a saber, investimentos de obras e 

exploração turística
11

.  

 

Figura 12: ”Roteiro Histórico e Artístico de Goiás”, mapa esquemático dos logradouros incluídos na proposta 

de ampliação do tombamento. Fonte: Processo de tombamento nº345-T-42, volume I, fl. 155. 

Havia uma grande movimentação de investimentos financeiros nos bens tombados na cidade 

de Goiás, os quais foram listados pela arquiteta Belmira Finageiv em entrevista ao jornal “O 

                                                           
11

 A respeito da política de uso do patrimônio como elemento estratégico econômico através do turismo, será 

comentado o Programa de Cidades Históricas no Capítulo seguinte. 
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Popular” em 15 de dezembro de 1977
12

, resultado de convênios entre instituições públicas e 

as construtoras. A repulsa ao tombamento que existiu num primeiro momento pela população, 

sob a alegação de que o mesmo atravancaria o desenvolvimento e progresso urbano, além de 

causar transtornos e restrições aos proprietários, se revertia no fomento ao aproveitamento 

econômico do patrimônio. 

A proposição para extensão do tombamento contempla um percurso entre os monumentos já 

protegidos, que corresponde ao tecido urbano original e os primeiros vetores de expansão. 

Corresponde à malha urbana do momento de ocupação e de produção do espaço urbano de 

Goiás até o século XIX.  

Estas primeiras transformações de perspectiva e de entendimento e valorização dos bens 

urbanos iniciaram o processo de integração de novas leituras e valores que ocorreu no 

decorrer da segunda metade do século XX e que refletem os três momentos do tombamento 

da cidade de Goiás. 

O novo discurso de defesa da extensão do tombamento, estruturado na nova construção de 

valores pode ser inferido através do parecer de 24 de junho de 1976 da Chefe da Seção de 

Arte do IPHAN, a museóloga Lygia Martins da Costa
13

. Foram estruturados os seguintes 

pontos de argumentação: a extensão asseguraria a proteção da ambiência dos bens já 

tombados, igualmente a do “núcleo antigo sui-generis” nas proximidades das “duas capitais 

mais modernas do país – Brasília e Goiânia”; valorizaria a solução morfológica encontrada 

para ocupação urbana e a amplitude tipológica encontrada nos imóveis, enaltecendo a 

harmoniosa relação entre ambiente construído e paisagem natural; reverteria gradativamente 

as descaracterizações sofridas, além de impedir novas; por fim, pondera que o tombamento 

federal deveria incluir as áreas que já se encontravam sob a proteção municipal pela Lei 

Municipal nº16/1975 (Processo de tombamento nº345-T-42, volume III, fl.09). 

O parecer foi acatado pelo relator no Conselho Consultivo, Gilberto Ferrez, sendo a proposta 

aprovada por unanimidade na reunião do dia 16 de novembro de 1976. A inscrição do 

“Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de Goiás” ocorreu no dia 18 de setembro de 

                                                           
12

 Cf. Processo de tombamento nº345-T-42, volume III, fls. 33-34. 
13

(Cf. Parecer técnico de 24 de junho de 1976, da museóloga e Chefe da Seção de Arte do SPHAN Lygia 

Martins Costa, contido no Processo de tombamento nº345-T-42, Volume IV, fl. 010) 
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1978 nos livros do Tombo Histórico e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, Histórico – 

LAEP – e no das Belas Artes.  

As inscrições no LAEP, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei nº25/1937, incluem “as 

coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular”, 

“bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com 

que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana” (BRASIL, 

1937, p.01). A previsão da categoria “paisagístico” indicava a relativização do paradigma da 

estética excepcional e integridade, mais oportuna aos bens móveis e imóveis isolados que aos 

conjuntos urbanos, e permitiu que o enfoque fosse ampliado, absorvendo valores contextuais 

do bem. 

O ilustrativo tombamento de Pilar de Goiás retrata a fundamentação conceitual que também 

balizou a extensão do tombamento da cidade de Goiás, na seguinte justificativa do parecer do 

mesmo arquiteto Edgard Jacintho: “esta medida, como é obvio, acautelará de futuro possíveis 

mutilações que seriam irreparáveis, desfigurando o caráter documentário do traçado primitivo 

da cidade de mineração do séc. XVIII” (Cf. Proposta para tombamento do conjunto 

urbanístico do arraial de Pilar de Goiaz, município de Itapaci, Go, de 28 de março de 1952, do 

arquiteto Edgard Jacintho Silva, contido no Processo de tombamento nº 458-T-52) 

Em termos de gestão do patrimônio da cidade de Goiás, então ampliado, os critérios e 

procedimentos para intervenção nas áreas tombadas bem como a definição da área de entorno 

do bem tombado somente foram estabelecidos pela Portaria Regional nº 001 de 22 de abril de 

1993. Esses hiatos entre a definição do tombamento e dos procedimentos de intervenção 

denunciam os meandros institucionais, como o reduzido corpo técnico, em aplicar 

efetivamente as novas noções a sua gestão. As intervenções que eram então realizadas 

buscando recompor os aspectos tradicionais (“originais”) das edificações foram se tornando 

exceção à medida que se assimilava a nova noção, os novos valores de historicidade e de 

documento.  
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Figura 13: Área tombada em 1978 e entorno regulamentado pela Portaria nº001/1993. Destacada área tombada 

em 1951.  Fonte: TAMASO, 2007, p.161. 
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Novos valores e perspectivas sobre o patrimônio da cidade de Goiás voltaram a ser debatidos 

no final dos anos 1990 devido à candidatura para inscrição na lista do Patrimônio Mundial. 

Segundo a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (1972) que 

estabeleceu as categorias, os critérios de seleção e de gestão dos bens a serem inscritos na 

Lista do Patrimônio Mundial, os conjuntos – “grupos de construções isoladas ou reunidas que, 

em virtude da sua arquitetura, Unidade ou integração na paisagem têm valor universal 

excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência” (CURY, 2000, p.178).  

Em conformidade com as definições e critérios deste documento, em 2001, a cidade de Goiás 

foi incluída na lista do Patrimônio Mundial,  

adotando uma visão antropológica de patrimônio e baseando na compreensão de que 

a cultura é dinâmica, esse conceito extrapola a visão até então utilizada (...), e 

acrescenta as ações produzidas pelo homem como agente transformador da 

paisagem. (SANTANA, 2005, p. 28) 

Santana (2005) observa que a campanha que pleiteou a honraria concedida pela UNESCO, 

iniciou dentro da comunidade, fomentada pela elite intelectual da cidade de Goiás 

(SANTANA, 2005), através de uma associação civil denominada “Movimento Pró-Cidade de 

Goiás”, que despertou e disseminou o sentimento de valorizar a cidade entre a comunidade. O 

Estado viabilizou apoio técnico e financeiro que resultou no “Dossiê de Proposição de 

Inscrição da cidade de Goiás na lista do Patrimônio da Humanidade”. Novamente foram 

agregados novos valores e perspectivas sobre o patrimônio urbano.  

A narrativa de Goiás, novamente reconstruída no Dossiê sob esta perspectiva mais 

antropológica, partiu do mito fundador com as aventuras bandeiristas para além de 

Tordesilhas, e da formação do povo goiano, sendo Goiás o berço da cultura
14

. Tecnicamente, 

a narrativa sobre a estrutura arquitetônica e urbanística da cidade de Goiás foi desenvolvida 

sob a perspectiva do seu caráter vernacular, que conferiria também a excepcionalidade do 

                                                           
14

 Izabela Tamaso, em sua tese de doutorado em Antropologia Social (2007), afirma que o mito fundador serve 

para legitimar o valor histórico, cuja estrutura documental de tal episódio transgressor ainda existe (o espaço 

urbano fundado pelo bandeirista). A questão de Goiás ser apropriada como berço da cultura goiana, remete, 

segundo a mesma autora, a um processo de valoração local e busca das raízes para fortalecimento da própria 

comunidade frente as espoliações sofridas (índios, ouro, capital). São enumeradas personalidades políticas, 

literatas, músicos e diversos artistas vilaboenses para a construção da narrativa dos goianos, correlacionando os 

raízes e costumes tradicionais do povo àqueles costumes e práticas ainda encontrados na antiga Vila Boa. 
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bem, princípio exigido pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a educação, a 

ciência e a cultura, para a pleiteada inscrição. 

Em parecer técnico, o arquiteto Augusto Carlos da Silva Telles adota a definição do ICOMOS 

– Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, a respeito do Patrimônio Construído 

Vernacular: 

é uma criação característica e pitoresca da sociedade, que se manifesta de maneira 

informal e, portanto, organizada, utilitária possuindo, no entanto interesse e beleza. 

É, a um tempo, um reflexo da vida contemporânea e um testemunho da história da 

sociedade. (DOSSIÊ, 2000, anexo V, p. 05 CDROM) 

Considerando a apropriação das técnicas tradicionais de construção de terra e a 

reinterpretação do partido arquitetônico segundo os condicionantes locais como: materiais, 

mão de obra, clima, na cidade de Goiás, o arquiteto concluiu o seguinte sobre a cidade de 

Goiás: 

suas características de assentamento no território e do acervo arquitetônico pelos 

séculos XVIII e XIX, e igualmente por representar a origem da ocupação desse 

território, permanecendo autêntica nesses duzentos e cinquenta anos de vida, sendo 

que, no momento, acha-se vulnerável pela proximidade de Brasília. (DOSSIÊ, 2000, 

anexo V, p. 11- 12, CDROM) 

Neste pequeno recorte é possível elencar alguns elementos importantes da estrutura narrativa 

da nova atribuição de valores. O mito de fundação “por representar a origem da ocupação 

desse território”; a autenticidade dos exemplares de arquitetura vernacular das “suas 

características de assentamento”, e a integridade das estruturas sem grandes alterações no 

percurso do tempo e a iminência de um possível risco: “acha-se vulnerável pela proximidade 

de Brasília”. 

O título de Patrimônio Mundial foi conferido à cidade de Goiás, na reunião da UNESCO em 

13 de dezembro de 2001, satisfazendo dois critérios estabelecidos pela Convenção do 

Patrimônio Mundial, a saber:  

ii. ser a manifestação de um intercâmbio considerável de valores humanos durante 

um determinado período ou em uma área cultural específica, no desenvolvimento da 

arquitetura, das artes monumentais, de planejamento urbano ou de paisagismo, ou 

iv. ser um exemplo excepcional de um tipo de edifício ou de conjunto arquitetônico 

ou tecnológico, ou de paisagem que ilustre uma ou várias etapas significativas da 

história da humanidade (...)(CURY, 2000, p.178)  
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O aspecto vernacular foi, notoriamente, o valor que distinguiu Goiás. No parecer conclusivo 

apresentado na reunião em que foi aprovada por unanimidade a candidatura da cidade de 

Goiás, o relator do ICOMOS, Jukka Jukkiletho, expõe os seguintes argumentos associando 

aos critérios do Patrimônio Mundial: 

(ii) – com seu traçado e sua arquitetura, a cidade histórica de Goiás é um notável 

exemplo de uma cidade com características europeias admiravelmente adaptada ás 

condições climáticas, geográficas e culturais da área central da América do Sul. 

(iv) - Goiás representa a evolução de uma forma de estrutura urbana e arquitetônica 

representativa da colonização da América do Sul, que fez uso completo dos 

materiais e técnicas locais e conservou sua excepcional paisagem (Processo de 

tombamento nº0345-T-42, Volume IV, fl 0123). 

A inscrição se concentrou ao recorte urbano do “centro histórico da cidade de Goiás” 

(TAMASO, 2007, p.168), correspondente à área tombada em 1978 e parte da área de entorno 

regulamentada pela Portaria nº001/1993. 

 

Figura 14: Área urbana inscrita na lista do Patrimônio Mundial. Foram classificadas quatro zonas: 1. 

preservação principal (proposta de redefinição da área de tombamento) que consistia na ampliação da área 

tombada em 1978 em rosé e azul escuro; 2. entorno (correspondente ao então entorno) em azul claro; 3. áreas de 

interesse ambiental, em verde e 4. áreas de expansão da ocupação no século XX em amarelo. Fonte: Processo de 

Tombamento 345-T-42, volume VI, fl.122. 
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Os valores atribuídos à cidade de Goiás, em função da campanha para inclusão na lista do 

Patrimônio Mundial, fomentaram a reabertura, em 2004, do processo de tombamento nº345-

T-42. Acompanhando as perspectivas contemporâneas do campo do patrimônio urbano e 

atentando para a leitura urbana e demais orientações apontadas pelos técnicos da UNESCO, 

propunha-se a rerratificação da área tombada. 

A construção de valores seguiu o mesmo viés antropológico do patrimônio e de paisagem 

cultural abordado pelo Dossiê de proposição de inscrição da cidade de Goiás na lista do 

Patrimônio Mundial. Três inventários realizados no final dos anos 1990 foram fundamentais 

para estruturar a narrativa de valores, mesmo tendo sido, os dois últimos, aplicados em caráter 

piloto: o Inventário Nacional de Bens Imóveis – INBI, o Inventário Nacional de Referências 

Culturais – INRC (1999)
15

 e o Inventário de Configuração dos Espaços Urbanos – INCEU 

(2000). Nota-se grande preocupação em proteger as áreas adjacentes ao conjunto urbano já 

tombado da especulação do solo, o que poderia comprometer a ambiência e significância do 

conjunto.  

A partir destes inventários constatou-se que as áreas antes consideradas como entorno, 

mantinham características arquitetônicas similares àquelas encontradas em áreas tombadas e 

que as modificações em imóveis não afetaram sua estrutura e programa; o traçado original da 

malha urbana permanecia preservado e suas expansões seguiam a mesma lógica de 

implantação. Por estas razões estas áreas foram inseridas no perímetro proposto para 

rerratificação do tombamento. 

Em parecer técnico a respeito da proposta de rerratificação da área tombada, a arquiteta 

Fátima Macedo Martins pondera que a arquitetura vernacular 

diz respeito à sua relação com o meio ambiente, ou seja, com o território, a paisagem 

e o clima. Levando-se em conta essa integração, pode-se aplicar ao Sítio Histórico 

de Goiás a categoria de “Paisagem Cultural”, a qual reúne em seu significado, o 

conjunto formado pelo ambiente urbano com suas construções juntamente com a 

vegetação e o relevo (Cf. Parecer técnico s/n de agosto de 2002, da arquiteta Fátima 

                                                           
15

 No Dossiê, o INRC é apresentado como “um trabalho de contato com a população da cidade de Goiás. Foram 

realizadas 90 entrevistas no centro histórico e em povoados no seu entorno, numa tentativa de apreender a 

dinâmica cultural dessa região e ampliar nosso conhecimento sobre o contexto sociocultural onde o núcleo 

tombado assumiu historicamente uma posição convergente. Os entrevistados relatam sua vivência cotidiana de 

costumes, tradições, as histórias e lendas que guardam na memória, os sentimentos e opiniões sobre a área 

tombada e o ambiente natural” (DOSSIÊ, 2000, anexo IV, p.01, CDROM) 
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Macedo Martins, contido no Processo de tombamento nº 345-T-42, volume IV, fl. 

167). 

Verifica-se a conexão entre os discursos sobre arquitetura vernacular e paisagem cultural 

tanto na leitura do bem, como na atribuição de valores. Desta maneira,  

as áreas propostas para a rerratificação do tombamento do Sítio Histórico de Goiás 

correspondem (...) ao traçado urbano consolidado até início do século XX além das 

áreas verdes ocupadas por chácaras urbanas, as quais comparecem como elementos 

de composição da paisagem urbana, limites visuais e físicos da zona histórica desde 

o século XVIII, inclusive atuando como zona de transição para uma configuração 

que vem se consolidando desde meados do século XX (Ídem, fl. 168). 

 

Figura 15: Área tombada e de entorno, rerratificada em 2004. Fonte: arquivo ETEC Goiás. 
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Os “elementos morfológicos responsáveis pela identidade configurativa” e conformantes da 

paisagem cultural da cidade de Goiás segundo a perspectiva da paisagem cultural seriam: a 

vegetação e o relevo fechando os cones visuais; o contraste entre os espaços edificados e a 

vegetação; os canais de rua nitidamente definidos pelo casario contiguo e continuo; a 

homogeneidade da escala do conjunto construído e a presença do Rio Vermelho como ponto 

privilegiado no espaço da cidade além do contraste do mesmo com relação ao espaço 

edificado. (Cf. Parecer técnico s/n de agosto de 2002, da arquiteta Fátima Macedo Martins, 

contido no Processo de tombamento nº 0345-T-42, volume IV, fl. 174) 

Com a extensão da área tombada, a proteção do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de 

Goiás tornou-se ainda mais complexa. Urge colocar em pauta sua gestão compartilhada, de 

forma que envolva planejamento urbano consciente e sensível às formas de preservação. Os 

critérios técnicos para orientação e controle dos processos de transformação urbana devem ser 

definidos à luz dos valores atribuídos pelo tombamento, como caminho legítimo e efetivo da 

preservação, assegurando a qualidade ambiental e de vida dessas cidades.  
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CAPITULO 02. PARÂMETROS URBANISTICOS ENQUANTO INSTRUMENTOS 

DE CONSTITUIÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO URBANO 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas e discutidas as principais legislações urbanísticas incidentes 

sobre a cidade de Goiás. O objetivo é construir uma trajetória dos parâmetros urbanísticos, 

investigando se as antigas normativas influenciaram a conformação morfológica e funcional 

da cidade de Goiás e como as atuais contribuem, ou não, para a sua preservação. Isto será 

possível através da análise da documentação referente, desde a Carta Régia de fundação da 

Vila, os prospectos e registros do século XVIII, os Códigos de Posturas nos séculos XIX e 

XX, os decretos e demais legislações do século XX até o Plano Diretor e as normativas e 

portarias do IPHAN para a área em questão.  

Neste sentido, o levantamento da legislação urbanística relativas às áreas tombada e de 

entorno apontará as compreensões e o interesse em preservar o núcleo de formação da cidade 

tanto antes como depois do tombamento federal. O que se busca é compreender a relação 

destas legislações, em específico dos parâmetros urbanísticos, com a proteção do patrimônio 

urbano, bem como verificar se, enquanto instrumentos de gestão e controle urbano, eles 

contribuem efetivamente para a preservação. 

 

 

2.1. Reflexões sobre parâmetros urbanísticos no campo do patrimônio 

 

 

Assim como as demais ferramentas de planejamento urbano, a aplicação de parâmetros 

urbanísticos
16

 pretende estabelecer o controle e ordenação da ocupação do solo urbano. A 

partir da segunda metade do século XX, tanto as discussões sobre o patrimônio urbano, como 

                                                           
16

 Parâmetros urbanísticos referem-se aos índices construtivos como afastamentos e recuos mínimos para 

construir dentro de um terreno, ao gabarito, que é a altura máxima de uma construção, a taxa de ocupação que é 

a porcentagem máxima que uma construção pode ocupar em projeção num terreno e ao coeficiente de 

aproveitamento que designa a área máxima da construção considerando todos os pavimentos. Também pode ser 

relacionado as especificações de paleta de cores, indicação de materiais, ritmo de aberturas na fachada, cheios e 

vazios, tipo de cobertura, entre outros.  
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as do planejamento urbano assumiram campos específicos. O planejamento passou a assumir 

sua devida posição nas discussões e políticas públicas, uma vez que a Constituição Federal de 

1988, pela primeira vez na história do país tratou juridicamente do tema urbano através dos 

artigos 182 e 183:  

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus 

habitantes. 

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.(BRASIL, 1988) 

Somente em 2001 estes artigos foram regulamentados e instrumentalizados pelo Estatuto da 

Cidade
17

, que regimentou a função social da cidade. Seu objetivo é assegurar “cidades justas, 

em que todos, pobres e ricos, desfrutem dos benefícios da urbanização” (BARROS et. al., 

2010, p. 93), e também do direito à memória e às referências culturais. 

Conforme as noções de urbanismo e patrimônio urbano se transformaram ao longo do século 

XX, assumindo complexidades, as formas de gestão das cidades e do patrimônio precisaram 

ser reformuladas para estar consoantes aos novos rumos conceituais e práticos. No Brasil, nos 

anos 1970, o desenvolvimento do Programa de Cidades Históricas – PCH – no âmbito de 

articulação interministerial teve a finalidade de realizar “estudos sobre a situação do 

patrimônio histórico do Nordeste, possibilitando uma restauração e aproveitamento 

integrados, baseando-se no surgimento econômico, social e físico dos núcleos históricos, 

proporcionando a sua ocupação e, em consequência, a salvaguarda dos valores culturais” 

(SPHAN, 1980, p.21). A finalidade era de se estabelecer um modelo de gestão a partir das 

possibilidades de aproveitamento econômico do bem cultural, sendo o turismo a estratégia 

destas politicas. 

Já nos anos 1980, a fim de se promover uma leitura mais abrangente e dinâmica das cidades o 

IPHAN desenvolveu o Inventário Nacional de Bens Imóveis em Sítios Urbanos – INBI-SU. A 

metodologia foi dividida em três frentes de coleta de informação – pesquisa histórica em 

fontes arquivísticas e bibliográficas; levantamento físico-arquitetônico; e entrevistas para 

levantamento socioeconômico da população – permitia a sistematização dos dados em uma 

                                                           
17

 Cf. Lei nº10.257, de 10 de julho de 2001 que “Regulamenta os artigos. 182 e 183 da Constituição Federal, 

estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências”.  
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base de informações e estudos para respaldar a definição de critérios e diretrizes para a 

proteção urbana e, inclusive, o estabelecimento dos parâmetros urbanísticos. 

No final dos anos 1990, o Inventário Nacional de Configurações Espaciais e Urbanas – 

INCEU -foi proposto para complementar o INBI-SU, a partir da metodologia de apreensão da 

forma urbana
18

 que contempla os aspectos cognitivos de percepção da paisagem urbana. A 

análise oferece dados para estabelecer os parâmetros que mantenham a ambiência urbana dos 

conjuntos tombados, caracterizada pela volumetria das edificações, silhueta urbana, 

vegetação, etc. Na cidade de Goiás, o INCEU foi desenvolvido em caráter piloto no ano de 

2000, e subsidiou a documentação de análise para rerratificação do tombamento em 2004
19

, 

uma vez que a analise considerava a dimensão da paisagem urbana. 

No decorrer dos anos 2000, o IPHAN passou a desenvolver o Sistema Integrado de 

Conhecimento e Gestão – SICG, como uma proposta de integração de metodologias e criação 

de uma base de dados única dos bens culturais de natureza material. A proposta do banco de 

dados ainda está em fase de implementação e ajustes, mas o sistema de fichas já vem sendo 

adotado nas Unidades do IPHAN, sendo utilizado, inclusive pelo Escritório Técnico de Goiás 

para documentar as ações de fiscalização. Embora seja recente a aplicação da metodologia na 

Unidade, já se discute seus limites. A padronização em tópicos é um dos pontos questionados, 

pois deixa escapar informações específicas de cada tipo de bem, especialmente tratando de 

bens urbanos, já que o formato das fichas se restringe mais aos aspectos arquitetônicos. 

As categorias que estruturam o preenchimento das fichas se limitam quanto aos aspectos 

descritivos do bem em si, e isso na escala arquitetônica. Na dimensão urbana, é necessário 

conhecer e documentar não somente os aspectos físicos da forma urbana, mas também as 

questões relacionais, funcionais e de percepção, que concernem à paisagem, questões 

demasiadamente complexas para serem encaixadas em uma descrição objetiva. Desta forma, 

as análises que envolvem o diagnóstico de parâmetros urbanísticos ou das características 

                                                           
18 

A metodologia de apreensão da forma urbana foi desenvolvida pelos professores F. Holanda, G Kohlsdorf e 

M. E. Kohlsdorf e consiste na análise e avaliação das características das formas dos espaços em função de certas 

expectativas sociais através de seis dimensões de abordagem: análise funcional, topoceptiva, de co-presença, 

bioclimática, expressivo-simbólica e econômica. Para saber mais: KOHLSDORF, M. E. A apreensão da Forma 

da Cidade. Brasília: Editora UNB, 1996. 
19

 Partes do INCEU Goiás compõem o Volume IV do Processo de Tombamento nº345-T-42, referente ao 

Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de Goiás, que entrecorreu a rerratificação das áreas tombada e 

de entorno. 
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morfológicas na escala urbana escapam ao escopo do SICG, sendo realizadas por meio de 

outras metodologias.  

Dos anos 1980
20

 em diante as portarias foram assumidas como instrumentos de normatização 

e controle de intervenção nos bens tombados, fossem monumentos ou sítios, e também do 

entorno, como foi o caso da pioneira regulamentação de entorno do Outeiro da Glória, no Rio 

de Janeiro
21

. Foi neste período que o Brasil se deparou com uma aceleração irreversível e não 

planejada dos processos de urbanização. Emergiram inúmeros problemas ligados à 

degradação e segregação urbana, que acabaram por afetar o patrimônio material das cidades. 

As portarias, além de sinalizarem um esforço de envolver o poder público municipal na defesa 

dos bens urbanos, também pretenderam estabelecer critérios de análise institucional de forma 

mais objetiva, imparcial e pública, superando as interpretações e entendimentos técnicos. 

O que se percebe no caso da regulamentação de intervenções em áreas urbanas tombadas, é 

que os parâmetros urbanísticos constituem a base dos critérios estabelecidos, isto é, são 

regulamentados índices, os quais condicionam as características urbanas que se pretende 

preservar: gabarito, ocupação, permeabilidade. No que pese o interesse de proteger uma 

cidade, precisa-se estabelecer um harmonioso diálogo entre o planejamento urbano e os 

aspectos a serem preservados, de forma que os dispositivos da legislação urbana, a saber: 

Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo entre outros
22

 se prestem aos critérios de 

preservação. 

O Plano Diretor, exigência do Estatuto da Cidade para as cidades com mais de vinte mil 

habitantes, é um sofisticado instrumento que reuniria todas as diretrizes que dizem respeito ao 

plano, planejamento e gestão urbana, desde “regulação estatal, fiscal e jurídica, regularização 

da propriedade informal, participação social nos planos, orçamentos, leis complementares, 

(...) parcerias público-privadas entre outros temas” (BARROS; et. al; 2010, p. 93). Além 

disso, o Plano Diretor apresenta uma série de instrumentos de controle, negociação e 
                                                           
20

 Na década de 1980 foram criadas as Portarias nºs 10 e 11 que regulamentavam, respectivamente, as 

intervenções em áreas tombadas e de entorno e de tramitação dos processos de tombamento. Esse período 

corresponde á uma maior ‘transparência’ das ações da Instituição, dentro da sua estrutura regimental. 
21

 Cf. Portaria nº08 de 29 de janeiro de 1980. Disponível em <www.iphan.gov.br> 
22

 Segundo a Constituição Federal, é de competência dos municípios: Art. 30º,: “III - promover, no que couber, 

adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 

solo urbano; IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação 

fiscalizadora federal e estadual.” 
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compensação das intervenções e do direito de construir através de mecanismos fiscais e 

jurídicos, que se utilizados consoantes aos critérios de proteção do patrimônio urbano, 

representam possibilidades e estratégias para a gestão eficiente das áreas tombadas. 

Segundo Maria Eliza A. Guerra, (in: OLIVEIRA, 2010, p.17) alguns enfoques que se referem 

ao planejamento e gestão urbana, devem ser devidamente abordados pelos Planos Diretores, 

sempre priorizando a função social urbana, dentre os quais se inclui a questão da preservação. 

Caso contrário, podem se tornar ameaças à qualidade de vida em cidades, comprometendo 

potencialmente os interesses.  

Desta forma, deve-se pensar num “planejamento onde (...) a cidade é fruto da dinâmica, e 

logo o plano [urbano] (...) deve estar num constante processo de revisão e adaptação” 

(OLIVEIRA, 2010, p.17). O que se pretende aqui é analisar que, tanto o processo de 

patrimonialização, via atribuição de valores e reconhecimento, quanto a própria lógica da 

cidade (e do seu planejamento) são dinâmicos, o êxito da preservação consiste em fazer com 

que ambas dinâmicas estejam consonantes. 

Na cidade de Goiás, como será apresentado e discutido neste capítulo, houve momentos em 

que o planejamento urbano foi mais ou menos incisivo na produção, ordenação e preservação 

da cidade (GALVÃO JR. 2009). Ainda que não fosse seguida a risca, a Carta Régia de 

fevereiro de 1736 já incitava algumas diretrizes de uso e ocupação. Em seguida, o governador 

Luiz da Cunha de Menezes se preocupou em ordenar o espaço urbano, através do “Prospecto 

da Vila Boa, que contém o levantamento da vila, sobre o qual projeta retificações e 

acrescentamentos” (GALVÃO JR, 2009, p.48). Segue por um longo período de “reiteração do 

modelo colonial, mas também o aprimoramento da arquitetura e seus materiais e sistemas 

construtivos” (Idem).  

Durante o século XIX, os Códigos de Postura e alguns decretos respondiam pelas questões 

urbanas, geralmente através dos títulos “Edificações”, “Asseio urbano”, “Conservação de ruas 

e praças”, entre outros similares. Já se notava preocupações em preservar alguns parâmetros 

como gabarito, dimensão de vias, áreas livres; ainda que as definições aparecessem de forma 

superficial. Somente após a segunda metade do século XX que as Leis de Uso e Ocupação do 

Solo (1983), de Zoneamento do Solo Urbano (1983) e de Edificações (1983) superaram os 

Códigos de Posturas, tratando objetiva e especificamente o tema urbano.  
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Outros planos seguiram viabilizados através de parcerias institucionais. O mais relevante: o 

foi Programa de Preservação do Patrimônio Natural em Cidades Históricas que resultou do 

esforço entre IBAMA, IPHAN e Prefeitura, e embora não tenha sido executado, resultou na 

elaboração do Plano Diretor da cidade de Goiás (1996), vigorante ainda hoje (GALVÃO JR., 

2009). 

Com relação à gestão, no final dos anos 1980 o IPHAN começou a elaborar os estudos que 

resultariam na Portaria nº001/1993, ainda em vigor, sobre as definições, critérios e 

procedimentos para efeito de proteção do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de Goiás.  

Com base nesta gama documental, a análise a seguir tratará de investigar a transformação do 

conceito de patrimônio e dos critérios de preservação nestes documentos; Também será 

verificado se as leis municipais dialogam entre si e com as normativas estabelecidas pelo 

IPHAN e, principalmente, se elas resguardam, e em que medida o fazem, os valores 

atribuídos ao bem cultural urbano. 

 

 

2.2. Ordenação e consolidação do espaço urbano da cidade de Goiás  

 

 

2.2.1. Século XVIII 

 

 

A Carta Régia de 11 de fevereiro de 1736, do rei D. João V, mandava o então Governador e 

Capitão-general de São Paulo, D. Antônio Luis de Távora – o Conde de Sarzedas – criar uma 

vila nas minas de Goiás a fim de controlar a extração aurífera e a ocupação. Na realidade, o 

Conde de Sarzedas viajou às minas de Goiás, mas não chegou a cumprir as ordens de 

estabelecer alí uma vila, que somente veio a ser criada em 1739, pelo Governador da 

Capitania, que o substituiu, D. Luiz de Mascarenhas, o Conde Dalva.  
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Trata-se do primeiro documento que faz referência a um direcionamento para a estrutura 

urbana da Vila Boa de Goiás. Como a vila foi estabelecida no já existente Arraial de 

Sant’Anna cujas condições ambientais se adequavam ao desejado, nem as ordenações quanto 

à linearidade do tecido urbano e dos terrenos puderam ser seguida à risca. Santos afirma que 

“pela planta da vila, vê-se que o traçado não foi feito em linhas retas, não sendo obedecido 

nesse particular, o que mandava a carta régia. (...) Foram os acidentes do terreno – o rio, os 

outeiros cobertos de mata, etc. – que deram a configuração das principais ruas da vila” 

(SANTOS, 2001, p. 60) 

 

Figura 16: Transcrição da Carta Régia de 11 de fevereiro de 1736. Fonte: TELES, 2001, documento avulso 

nº26. 

Autores como Coelho (2001) e Galvão Jr (2009) declaram que a importância deste documento 

está no fato de que ele dá indícios do pensamento urbano português. Talvez as diretrizes mais 

pertinentes e que foram determinantes para a atual conformação espacial da cidade de Goiás 

sejam aquelas referentes ao parcelamento do solo, que: 
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acenava com a possibilidade de distribuição de terras urbanas para a construção de 

residências, assim como com a determinação de terras para aforamento no entorno 

do núcleo, o que veio a gerar o aparecimento de grande número de chácaras em anos 

posteriores (COELHO, 2001, p. 185) 

Ainda que as ordenações não tenham sido seguidas à risca, é ponto pacífico que o documento 

influenciou o desenvolvimento morfológico e funcional da vila. Exemplo disso foi a 

demarcação do local para a implantação dos equipamentos institucionais e a marcação de 

logradouros, que foram decisivos para estruturação do macroparcelamento. Com feito, Teles 

(1978) afirma que o próprio Conde Dalva “não se dedignou de pegar na ponta da corda e 

servir de pião para se marcarem os logradouros públicos” procurando fazer tudo “em 

conformidade com a ordem régia” (TELES, 1978, p. 85). 

 

Figura 17: Prospecto de Vila Boa em 1751. Fonte: DOSSIÊ, 2000, anexo I, p. 15, CDROM. 

A preocupação estética foi norteadora para as diretrizes, havia orientação para alinhamento 

das residências e para que seguissem o mesmo padrão tipológico das existentes a fim de que 

“se conserve a mesma formosura da terra”, como já recomendava a Carta Régia de 11 de 

fevereiro de 1736. As diretrizes que se referem aos parâmetros urbanísticos dizem respeito à 

manutenção da largura das vias e a delimitação de um perímetro urbano, que equivalia ao raio 

de quatro léguas a partir da praça central, além dos critérios para distribuição de propriedades 

dentro e fora do mesmo perímetro. 

Em 1744, foi criada a Capitania de Goiás, desmembrada da Capitania de São Paulo, da qual 

Vila Boa se tornou capital, todavia, a elevação de status político não acarretou modificações 

significativas na sua forma urbana, nem foi estabelecido, em princípio, algum plano de 

ordenação. Galvão Jr (2009, p.34) observa que, a hierarquização dos espaços de poder ficou 

ainda mais evidente, e as expansões ficaram a cargo dos caminhos periféricos. Os 

governadores que sucederam procederam a medidas de embelezamento e infraestrutura da 

Vila Boa (BRASIL, 1961, p.57-80), (DOSSIÊ, 2000, anexo II e VI, CDROM), como a 
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construção do Chafariz de Cauda, nos anos 1770, pelo Governador José de Almeida, anos 

1770. 

 

Figura 18: Plano de expansão urbana em 1770. Nota-se a organização do espaço urbano no eixo transversal ao 

Rio Vermelho (em destaque na imagem) Fonte: DOSSIÊ, 2000, anexo IA, p.13, CDROM. 

O esforço mais notório no sentindo de ordenar e qualificar o espaço urbano foi promovido 

pelo governador Luis da Cunha Menezes, em 1782, que mandou executar um prospecto 

realizado registrando um plano de alinhamento das ruas, melhorias nos edifícios e expansão 

reticulada da malha urbana, propostas que provocaram conflitos com os já proprietários dos 

terrenos por onde passariam a projeção de novas vias (GALVÃO JR, 2009, p.36) 

(MARTINS, 2004, p.49-51). 
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Figura 19: Plano urbano de 1782 elaborado pelo Governador Luis da Cunha Meneses. Fonte: DOSSIÊ, 2000, 

anexo IA, p.14, CDROM. 

Ao comparar o Prospecto à Planta da Vila dos anos 1770 (ver Figura 18: Plano de expansão 

urbana em 1770. Nota-se a organização do espaço urbano no eixo transversal ao Rio Vermelho (em 

destaque na imagem) Fonte: DOSSIÊ, 2000, anexo IA, p.13, CDROM. p.65) percebe-se a proposta 

de regularização do alinhamento das ruas existentes e a sua continuidade, independente da 

conformação do terreno. Deve-se a esse plano também a criação do Passeio Público no Largo 

do Chafariz, a instalação do Açougue Público e a reedificação das pontes do Rio Vermelho. 

Galvão e Bertran enumeram as prescrições de um código manuscrito que o mesmo 

governador elaborou com relação à configuração urbana: 

Permite que o já edificado continue, mais proíbe logradouros fora da circunferência 

que se demarcou do Pelourinho. Proíbe a Câmara de dar “chãos” fora da vila, 

enquanto houver quintais murados desocupados. Dá 6 meses para derrubar os muros 
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das terras devolutas e construir casas de “bom prospecto”, o que se aplica a pessoas 

com posses para construir casas, sob pena de perda de domínio, passando o terreno a 

outro que o pedir. Todas as casas que se construírem deverão ter agradável e 

civilizado prospecto pela frente, ficando o interior a critério do dono. Na praça, de 

frente para o palácio, as frontarias das casas serão reguladas pela do tabelião Manoel 

José Leite, quando pedirem nova edificação. Nas demais ruas, deve imitar-se “as 

casas de melhor frontaria”, e se nas antigas casas “não houver couza que agrade a 

vista, se dará novo prospecto proporcionado ao país e às posses dos donos dos 

chãos.Na praça municipal da Câmara e Cadeia, ordena pintarem as janelas e portas 

de uma cor “para suprir as irregularidades dos prospectos com que foram 

construídas”. Finalmente que ‘ao arruador se dará uma cópia dessas determinações 

ficando a Câmara responsabilizada. (apud MARTINS, 2004, p.49-51) 

 

Figura 20: Ocupação urbana da antiga Vila Boa entre os anos 1750-1800. Fonte: GALVÃO JR, 2007, p.35. 

É possível verificar, pela figura acima, que já na segunda metade do século XVIII, a estrutura 

urbana da Vila Boa estava consolidada. A construção das igrejas entre outros investimentos 

urbanos, inclusive o próprio prospecto e plano de Cunha Meneses, são atribuídos, por Coelho, 

a uma estratégia política para evitar a evasão da população, com o declínio da exploração 

aurífera. A respeito do interesse deste governador em relação à ordenação urbana, infere-se 

sua teoria de que a organização do espaço se refletiria na organização do comportamento e 

logo da própria gestão da vila. Delson (apud COELHO, 2001), após analisar uma carta do 
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governador destinada ao Ouvidor da Comarca de Vila Boa, explana que suas motivações e 

intenções com o plano urbano estariam ligadas a ordem política e civil: 

Se uma perspectiva agradável pudesse ser conseguida por meio do alinhamento das 

ruas e da uniformização das fachadas, então se poderia esperar que os habitantes da 

localidade seguissem o exemplo e mostrassem uma conduta civil decente. Assim 

sendo, o governador propunha que daí por diante todos os prédios a construir e 

reconstruir em Vila Boa se ajustassem a um plano diretor, para que a capital 

provincial pudesse compartilhar ‘do sistema praticado em todas as nações mais 

civilizadas da Europa’ (COELHO, 2001, p.183) 

Também é possível relacionar as intenções do plano às orientações iniciais da Carta Régia de 

fevereiro de 1736, especialmente no que diz respeito ao cuidado com o aspecto estético da 

vila, particularmente o aspecto arquitetônico nas áreas adjacentes às praças públicas, que eram 

justamente onde estavam implantados os equipamentos e instituições administrativas e 

religiosas, caracterizando espaços de poder. Apesar das recomendações, não são definidos 

parâmetros, deixando ainda as referencias a cargo do gosto pessoal do governador e dos 

funcionários de alto cargo público. 

Em sua análise sobre a forma urbana da Vila Boa neste período, Fátima Martins observa que o 

tecido urbano se estruturou a partir da hierarquia viária. A forma resultante condicionou um 

macroparcelamento irregular, que foi seguido do microparcelamento longilíneo, no qual os 

imóveis se voltam para a rua principal e tem acesso aos fundos, geralmente para cargas e 

serviços, pelos becos (MARTINS, 2004, p.50) 

A mesma autora observa que, embora não fossem estabelecidos parâmetros para as 

edificações, a exceção das recomendações para a fachada principal, as residências 

apresentavam basicamente o mesmo esquema de implantação (à semelhança da lógica na 

fachada, discutida anteriormente), geralmente com partido em “L”. Fato este determinado não 

por recomendações, mas provavelmente pelas limitações técnicas de material e mão-de-obra, 

concorde ao principio da incidentalidade (MARTINS, 2004, p.50). 

Comparando a atual estrutura urbana da cidade de Goiás com o Plano de 1782 conclui-se que 

as diretrizes do plano de Cunha Meneses foram seguidas em grande parte, já que pode-se 

verificar a atual ocupação das áreas então propostas para a expansão. Se a consolidação dessa 

estrutura urbana, cujos vestígios ainda se mantem, ocorreu ao longo do século XVIII, cabe 

pontuar que os momentos de intencionalidade na ordenação da ocupação estabeleceram 

padrões de ocupação e de tipologia arquitetônica. 
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2.2.2.  Século XIX 

 

 

O século XIX foi um período de estabilização do espaço urbano da Vila Boa. Num contexto 

geral, caracterizou-se pela busca de alternativas para a base econômica e de alterações nas 

relações socioeconômicas. O status de polo econômico e político regional não catalisou as 

transformações urbanas e a inserção de novas tipologias e técnicas arquitetônicas, decerto 

porque a capital não mantinha relações intensas com os grandes centros urbanos do Brasil, 

como Rio de Janeiro e São Paulo pela própria distância física. 

Com efeito, a sobrevivência e o próprio desenvolvimento da vila após a falência das minas, ao 

contrário de diversos outros núcleos urbanos na capitania, foi devido ao fato dela ser capital 

(GALVÃO JR, 2009, p. 37). Porém, as grandes transformações políticas nacionais que 

ocorreram no decorrer deste século: a independência em relação a Portugal (1822) e a 

proclamação da República (1889) não acarretaram mudanças imediatas nem radicais na 

estrutura urbana da cidade. Galvão Jr considera que o que de fato ocorreu, foi não mais que 

“um lento processo de transferências de poder” (GALVÃO JR, 2009, p. 46). 

 

Figura 21: Vila Boa retratada pelo explorador inglês William Burchell em 1828. À esquerda: vista geral do 

Largo da Matriz com a Igreja de N.Sra. da Boa Morte em ultimo plano e à direita: perspectiva da cidade no 

sentido de norte para sul. Fonte: Arquivo ETEC Goiás. 

Durante o período em questão, as informações que se tem a respeito da forma urbana e das 

arquiteturas que constituíam o espaço da Vila Boa, elevada à cidade por decreto de D. João VI 

em 1818, quando passou a ser chamada Cidade de Goiás, constam nos relatos e desenhos dos 

viajantes e cientistas, como o francês Auguste de Saint-Hilaire (1819), o inglês William John 

Burchell (1828) e o alemão Johann Emanuel Pohl (1819). Giovana Luz (2012) analisa que o 
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século XIX é um período de conservação da imagem da cidade, constituída pelos atributos da 

sua paisagem. 

Nos desenhos de Burchell, datados de 1828, pode-se contemplar a mesma estrutura de 

paisagem retratada nos prospectos de 1751 e 1782 (ver Figura 18: Plano de expansão urbana 

em 1770. Nota-se a organização do espaço urbano no eixo transversal ao Rio Vermelho (em 

destaque na imagem) Fonte: DOSSIÊ, 2000, anexo IA, p.13, CDROM.65 e Figura 19: Plano 

urbano de 1782 elaborado pelo Governador Luis da Cunha Meneses. Fonte: DOSSIÊ, 2000, 

anexo IA, p.14, CDROM.p.66). A forma urbana que foi constituída ao longo do século XVIII é 

representada através do desenho das perspectivas criadas pela implantação perspicaz dos 

edifícios institucionais e religiosos em largos e praças, e o tecido residencial constituído pelo 

padrão da arquitetura colonial cerratense. Toda estrutura consolidada no século anterior, 

permaneceu sem que houvesse alterações expressivas até então, a expansão se prolongou das 

ruas já existentes se acomodando à topografia. Pode-se relacionar, também, o fato de que não 

há registros de qualquer plano urbano de reformas ou melhoramentos na estrutura da cidade. 

As novidades estilísticas, em termos arquitetônicos e urbanísticos, foram incorporadas 

lentamente no vocabulário da cidade de Goiás a partir da segunda metade do século XIX. As 

alterações não foram radicais uma vez que estiveram  

mais associadas à remodelação de fachadas, mediante a aposição de elementos 

puramente formais e de detalhes decorativos, sem incorrer em mudanças 

substanciais nos esquemas de planta, com exceção do acréscimo de cômodos para 

instalações sanitárias, em geral, localizados no fundo da edificação. Como 

alternativa às técnicas construtivas tradicionais, verificamos o aparecimento de 

tijolos cozidos na região, que começaram a ser utilizados em construções novas as 

quais, no entanto, continuaram a apresentar as mesmas tipologias do início da 

implantação da cidade. (MARTINS, 2004, p.53) 

 

Figura 22: Imóveis que receberam ornamentação de inspiração eclética nas fachadas. Praça Dr. Brasil Ramos 

Caiado (antigo Largo do Chafariz), Rua Eugênio Jardim e Rua 13 de Maio. Fonte: Arquivo ETEC Goiás, 2013.  
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Mais concentradas na escala da arquitetura, as alterações se limitaram à valorização estética e 

melhoramentos, o que não chegou a afetar a essência construtiva em termos de técnicas, 

esquema básico de planta, gabarito, cobertura, materiais, entre outros. Neste nível de 

intervenção, verifica-se a busca pelos melhoramentos não apenas pelo conforto, mas pelo 

requinte que eles indicavam e por afirmação sociocultural. É possível remeter ao mesmo 

cuidado estético que aparecia já na Carta Régia de 1736, e que se intensificou à medida que o 

núcleo ascendeu à categoria de vila e de cidade.  

Essa preocupação poderia ter então motivado a conservação de uma imagem urbana, que 

ocorreu, segundo Giovana Luz (2012), neste século. Em seu estudo, a autora recorre às 

legislações produzidas neste recorte temporal, especialmente os Códigos de Postura, dos quais 

pode-se inferir algumas intencionalidades e entendimentos acerca da estrutura urbana. 

Alguns termos são recorrentes na legislação, conforme identificado por Luz, “reparo, 

conservação, ruína, estrago e dano” (LUZ, 2012, p. 77) como indicativos das recomendações 

para se manter aspectos possíveis de requinte – de acordo com as possibilidades e o status de 

cada proprietário - de salubridade e de continuidade do tecido urbano. Para a autora, alguns 

elementos que remetiam aos padrões construtivos portugueses como a cal e os arremates da 

cobertura (tipo capa-canal) e as beira-seveira
23

 na fachada principal, caracterizavam tipos de 

tratamento frequentemente encontrados nas recomendações. 

Outra questão muito frequentemente tratada nas normativas diz respeito às ruinas. Igualmente 

indicando a preocupação estética e reafirmando a teoria da autora a respeito da conservação 

da imagem da cidade e logo da própria estrutura da capital são determinados prazos, multas 

para os proprietários recuperarem os imóveis, pelo menos nas fachadas externas, sendo 

também muito recorrente o uso da expressão “frente das casas”. É comum o uso dos termos 

“embelezamento e benfeitoria” (LUZ, 2012, p.84) para recomendações quanto às fachadas 

externas; uma vez que elas é que caracterizavam a imagem da capital, havia uma série de 

recomendações quanto ao seu tratamento e composição. 

 Segundo Luz (2012), a intencionalidade em relação ao tratamento do espaço urbano residiu 

no fato de que 

                                                           
23

 Também chamado de beira-sobeira, consiste no acabamento tipo cimalha feito com telhas cerâmicas 

engastadas na parte superior da parede frontal em uma ou duas fiadas. Serve de apoio ao beiral bem como 

protege a parede e os frechais - elementos estruturais superiores. 
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os Códigos de Posturas serviram para garantir também a manutenção dos aspectos 

mais particulares de cada rua, de cada casa, de cada edifício (...) cultivando, assim, o 

sentido e o valor cultural da imagem dos edifícios particulares e, enfim da própria 

estrutura urbana, para a sociedade. (LUZ, 2012, p.79) 

Um aspecto urbano interessante que a autora distingue nos códigos é o da continuidade (do 

alinhamento) e contiguidade das edificações. Essas diretrizes podem ser associadas à 

ideologia social e política que se projetava para a capital, segundo a qual, a partir da 

ordenação espacial era possível orientar e controlar a própria ordem da sociedade, seus 

comportamentos e posturas, como o Governador Cunha Meneses tentara fazer com seu 

Prospecto e Plano Urbano de 1782. A respeito disso, Luz (2012) comenta que “somada à 

imposição de alinhamento e manutenção da linearidade, tal imagem projetada sobre o espaço 

urbano reforçava a imagem de uma cidade aparentemente coesa e orgânica” (LUZ, 2012, p. 

86). 

Ainda que não afetasse a essência da realidade material urbana, é notório que houve esforço 

político em controlar o desenvolvimento físico da cidade de Goiás ao longo do século XIX. 

Pode-se associá-lo a um esforço preservacionista, cujas motivações estão fundadas em uma 

ideologia elitista, procurou “assegurar a fixação dos moradores (...) e o controle territorial 

regional” (LUZ, 2012, p. 84). 

De qualquer modo, a manutenção do padrão arquitetônico e urbanístico da cidade foi 

pertinente e adequada à realidade econômica e sociopolítica da capital cerratense. Não 

obstante reforçou esta sua identidade de capital no interior, fortalecendo os vínculos da 

população com a produção vernacular do espaço, valor que veio a ser reconhecido 

posteriormente pelas instituições de preservação nos diferentes âmbitos de atuação. A cidade 

de Goiás atravessou o século XIX com um conjunto bastante homogêneo, cuja unidade 

permaneceu resguardada.  
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2.3. Parâmetros urbanísticos para a cidade de Goiás no século XX 

 

 

O espaço urbano da cidade de Goiás chegou ao século XX conservando a estrutura básica da 

sua formação, no século XVIII, e seguindo as principais diretrizes para sua expansão. Se 

forem analisadas as categorias de forma urbana, como planta baixa, macro e 

microparcelamento, taxa de ocupação, gabarito, cheios e vazios, espaços livres, áreas verdes, 

hierarquia viária, usos, entre outros, pode-se verificar a manutenção do arcabouço original, 

inclusive como referência para as expansões, que seguiram os principais vetores nos sentidos 

norte, oeste e sudoeste. 

 

Figura 23: Malha urbana da cidade de Goiás em 1830 e 1900. Fonte: GALVÃO JR, 2007, p.35. 

Ao se comparar as malhas urbanas referentes ao começo dos séculos XIX e XX percebe-se 

que a manutenção das grandes áreas livres, características dos espaços de poder, onde estão 

implantados os grandes equipamentos institucionais políticos, civis e religiosos, foram 

fundamentais para permanência da forma urbana. Com relação à produção arquitetônica, 
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foram mantidos basicamente os mesmos padrões: alinhamentos frontal e laterais no lote, ritmo 

de aberturas, empena de cobertura e o esquema base de planta baixa (MARTINS, 2004). A 

essência da arquitetura vernacular permaneceu nas reproduções das expansões. 

 

Figura 24: Vista geral do casario no começo do século XX desde o Largo da Matriz. Foto: Joaquim Craveiro. 

Fonte: Arquivo Museu das Bandeiras. 

A consolidação do patrimônio urbano da cidade de Goiás no século XX tem relação direta de 

consequência da atuação do poder público através dos instrumentos reguladores e de 

planejamento instituídos no decorrer do século XIX. Ou, pode-se dizer, da não atuação do 

poder público, uma vez que não foram implementados grandes planos com mudanças 

significativas. Independente, o planejamento que houve nos séculos XVIII e XIX condicionou 

a manutenção da estrutura urbana da cidade de Goiás. 

Os sucessivos períodos de estagnação econômica foram determinantes para que as 

transformações que ocorriam no país - reformas promovidas pelo urbanismo sanitarista e a 

influência do estilo eclético – chegassem gradativamente na capital cerratense. O século XX 

trouxe profundas transformações nas cidades brasileiras, com o surgimento de novas técnicas 

de construção possibilitando diferentes soluções formais, e com aceleração e consolidação da 

urbanização a partir da segunda metade do século.  
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Na cidade de Goiás não foi diferente, ainda que as transformações ocorressem numa escala 

gradual e considerando os períodos de estagnação econômica e a espoliação da capital. 

Segundo Martins, na escala arquitetônica 

as novidades foram sendo introduzidas de maneira paulatina e estavam mais 

associadas à remodelação de fachadas, mediante a aposição de elementos puramente 

formais e de detalhes decorativos, sem incorrer em mudanças substanciais nos 

esquemas de planta (MARTINS, 2004, p.53) 

No entanto, algumas transformações pontuais foram expressivas no contexto da paisagem 

urbana como a demolição da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, originalmente 

construída no período colonial, para construção de outra igreja, “sob novo desenho 

contrastante com a arquitetura de seu entorno” (DOSSIÊ, 2000, anexo IIB, p.51, CDROM) 

em estilo neogótico, cuja torre configura um elemento marcante na paisagem urbana, que atua 

na orientabilidade.  

  

Figura 25: À esquerda: a Igreja do Rosário em estilo colonial, demolida no começo do século XX e a direita, 

registro da construção do templo neogótico em 1937. Fonte: Arquivo ETEC Goiás e DOSSIÊ, 2000, anexo I, 

p.12 CDROM. 

Outro exemplo a ser listado é a criação do jardim público no Largo da Matriz, com um 

pequeno coreto de madeira, que veio a ser substituído ainda nos anos 1920 por outro coreto 

com planta oitavada e uma fonte em bronze (MARTINS, 2004, p. 54). Igualmente foram 

implementadas melhorias estruturais urbanas como a instalação da iluminação pública, água 

encanada. (TAMASO, 2007). 

O urbanismo sanitarista que norteou os planos executados nas grandes metrópoles brasileiras 

no começo do século XX também influenciou as recomendações no tratamento dos espaços 

urbanos e da produção arquitetônica em Goiás. Tamaso afirma que as proposições chegaram a 

interferir nos espaços privados, uma vez que os Códigos de Postura previam criteriosos 
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padrões de higiene para as edificações, entre afastamentos, dimensões de cômodos, material 

de revestimento, até procedimentos de desinfecção que, se não fossem cumpridos, 

acarretariam punições (TAMASO, 2007, p.59). 

Embora a macroestrutura urbana tenha permanecido, a mudança dos parâmetros urbanísticos 

alteraram o espaço. Os desmembramentos e remembramentos promovidos no micro 

parcelamento converteram as vias secundárias e vielas em vias de circulação
24

, fazendo surgir 

novas edificações com as fachadas voltadas para elas, não obstante também é consequência 

disso a alteração nas taxas de permeabilidade e de ocupação nos lotes, inversamente 

proporcionais.  

Apesar dos Códigos de Postura do começo do século XX não tratarem objetivamente a noção 

de patrimônio, pode-se verificar em determinados conceitos, o interesse pela manutenção da 

paisagem e ordenamento urbano. É recorrente o uso dos termos: “alinhamento” e 

“linearidade”, no esforço em manter um padrão de legibilidade urbana, o que leva a inferir um 

incipiente esforço de ordenação urbana, que resultou na manutenção de padrões de ocupação. 

 O Código de Posturas de 1916, Lei nº 39, de 14 de dezembro de 1916 estabeleceu parâmetros 

para controlar e ordenar as edificações conforme os princípios de linearidade e alinhamento, o 

gabarito, a composição de fachada (quanto ao ritmo de aberturas, execução de platibanda, e 

afastamento frontal para novas construções). Com relação ao espaço urbano, determinou a 

manutenção das diretrizes já contidas na planta cadastral (documento não encontrado) e para 

as expansões não previstas, orientava para que as ruas tivessem, pelo menos, 18 metros de 

largura e fossem abertas perpendicularmente àquelas já existentes.  

Os critérios para manutenção do alinhamento na planta da cidade eram categóricos, um item 

da Lei tratava exclusivamente da proibição de construções, acréscimos ou avanço de 

quaisquer elementos sobre os alinhamentos frontais. O principio de linearidade já era 

recorrente nas legislações do século XIX, mas sua aplicação nas orientações para expansão 

urbana foi problemática, uma vez que não se integrava à morfologia existente, 

comprometendo a orientação e a legibilidade do núcleo. Outro ponto que vale considerar diz 

respeito à preocupação com o espaço público, segundo a conservação dos passeios, das ruas, 

das praças e dos jardins.  

                                                           
24

 Na estrutura tradicional as ruelas e becos eram apenas vias de acesso de serviços aos imóveis pelos fundos. 
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Em 1918 foi publicado um novo Código de Posturas, Lei nº 2.985 de 23 de junho de 1918. 

Verifica-se que havia uma preocupação da legislação para com questões edilícias de conforto, 

ao estipular dimensões mínimas de vãos em função da ventilação e iluminação naturais, e não 

em função de ordenar a composição de fachada em cheios e vazios, ritmo ou harmonia. 

Permitia-se o “gosto moderno”, para as novas construções desde que seguissem as normas de 

gabarito e dimensões de vãos. 

A preocupação com o espaço público era novamente incisiva. Um capítulo trata 

exclusivamente do “aformoseamento, conservação e asseio das ruas e praças”, de acordo com 

o princípio da contiguidade, uma vez que era exigido o fechamento dos terrenos inseridos no 

“quadro central” e a caiação ou pintura das fachadas. 

O último Código de Posturas, de 1925, Lei 548, de 11 de outubro de 1924, reitera os 

princípios urbanísticos de alinhamento, linearidade e embelezamento, delineados pelos 

códigos anteriores. Um capítulo se desdobra especificamente sobre as “edificações e 

retificações” da capital, outro trata da “creação, conservação e aformoseamento de ruas e 

praças”. Com relação à produção arquitetônica, a lei mantem a indicação de diretrizes para 

aberturas (localização e dimensões), revestimentos, afastamentos, entre outros, atentando para 

as questões de conforto ambiental das edificações. 

A transferência da capital para Goiânia, em 1937, alterou a dinâmica urbana. A mudança de 

instituições e famílias inteiras alterou deixando em desuso imóveis, espaços públicos 

estagnando as atividades econômicas. Entretanto, a espoliação, vislumbrada sob a perspectiva 

do patrimônio urbano da cidade de Goiás, foi um dos fatores determinantes para a 

manutenção da estrutura urbana e arquitetônica existente. Ao deixar de ser capital, a cidade 

passou a sofrer as pressões desenvolvimentistas de maneira mais branda, no que se refere à 

especulação do solo, inserção de novas tipologias arquitetônicas, transformação das funções 

urbanas, etc. 

A obsolescência e o estado de abandono dos espaços fez surgir, em pouco tempo, ruinas e 

edifícios inabitáveis. Há relatos, segundo Tamaso, sobre imóveis tomados por vegetação, e até 

mesmo por animais de grande porte como cavalos (TAMASO, 2007, p. 142). Diante desta 

tela, é muito frequente encontrar legislações nos anos 1940 que procuram amenizar ou 

compensar a situação e “aparência de grande decadência” (Decreto Lei nº 2 de 20 de janeiro 

de 1941) da cidade, através de incentivos fiscais para demolição e remoção dos escombros.  



78 

 

Segundo a mesma autora, a permanência das edificações na área hoje tombada pelo IPHAN se 

deve ao fato de que as famílias tradicionais mantiveram seus patrimônios. Cabe observar que 

no recorte temporal dos anos 1940/1950 – interim entre a perda da capital e os primeiros 

tombamentos realizados pelo IPHAN – houve um grande volume de obras de melhoramentos 

e empreendimentos na infraestrutura urbana, como pavimentação de ruas, estradas, ordenação 

de tráfego, construção e reconstrução de pontes.  

A assimilação dos primeiros tombamentos pela população não foi positiva num primeiro 

momento. A população acreditava que o tombamento comprometeria o possível progresso da 

cidade, contestando inclusive, os valores atribuídos. Diante dos embates ocorridos, o poder 

público buscou medidas para atenuar o ônus dos proprietários de imóveis tombados fixando 

em 10% os impostos prediais urbanos sobre os imóveis protegidos
25

. O argumento 

apresentado afirmava que a lei era necessária para fazer justiça aos entraves e limitações que o 

tombamento teria imposto aos proprietários, uma vez que não permitira “melhoramentos”, 

nem reconstruções nos “moldes oficiais ou estilo moderno, de modo a embelezar o aspecto da 

cidade” (GOIÁS, 1960, p.01). 

Nesta postura, já fica evidente a limitação do entendimento do poder público municipal com 

relação ao tombamento. Muitos equívocos acompanharam a incorporação da categoria 

“patrimônio histórico e artístico” na cidade de Goiás, e as políticas urbanas, nos primeiros 

anos de proteção, não se pautaram nas discussões sobre preservação. 

Um recorte de legislação não identificado, encontrado no arquivo da Fundação Frei Simão 

Dorvi, possivelmente uma emenda ao Código de Posturas aprovado pela Câmara, datado de 

29 de novembro de 1952, apresenta interessantes contribuições à categoria patrimônio nestes 

primeiros anos do tombamento. As determinações estimulavam a “construção ou reconstrução 

de prédios para embelezamento e estética da cidade (...) desde que estas sejam efetuadas nos 

moldes oficiais, moderno ou simalhas” e ainda “Quando a fachada de um prédio de estilo 

colonial rústico – (beiradão) necessitar de qualquer reparo em sua fachada e ser reconstruído, 

o proprietário é obrigado a fazer a reconstrução nos moldes oficiais, moderno ou simalha”.  

Embora os “moldes oficiais” não fossem definidos, pressupõe-se que sejam os mesmos 

princípios norteadores dos Códigos de Posturas: linearidade e contiguidade das edificações. O 

                                                           
25

 Cf. Projeto de Lei nº495 de 21 de novembro de 1960. 
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termo “beiradão” provavelmente se remete ao elemento beiral, característico da arquitetura 

colonial, que foi amplamente substituído pelas platibandas desde o final do século XIX, 

segundo a regulação das Posturas Municipais para não jogar água nos transeuntes e 

logradouros, por motivo de saneamento. Já a instrução sobre a “simalha”, permite inferir o 

interesse em promover o embelezamento, principio de intervenção para reformulação das 

construções tradicionais segundo padrões de acabamento mais requintados. 

 

Figura 26: Típico casario que se enquadraria ao “estilo colonial rustico”: cobertura com “beiradão” 

encachorrado e fachada sem ornamentação localizado na Rua Ernestina. Fonte: Arquivo ETEC Goiás. 

Se a manutenção da forma urbana tradicional foi possível no século XIX, através dos 

princípios de linearidade e contiguidade, as legislações complementares após o tombamento 

não avançaram no sentido de especificar os parâmetros urbanísticos referentes a estes 

princípios. A previsão da legislação para a construção de edificações “ao gosto moderno” 

permitiu a inserção dos novos estilos – art nouveau, art decó, moderno -, que, por sua vez, 

modificaram os parâmetros urbanísticos como taxas de ocupação e de permeabilidade, 

gabarito, volumetria, recuos, composição de fachada, entre outros.  

 

Figura 27: Inserção de novos materiais e tipologias arquitetônicas em Goiás. Verifica-se alterações de recuo, 

alinhamento, gabarito com relação ao padrão tradicional. Da esquerda para direita: Rua Moretti Foggia, Teatro 

São Joaquim, Praça Tiradentes, Rua Moretti Foggia. Fonte: Arquivo ETEC Goiás. 

A partir dos anos 1970, reformulações conceituais no campo do patrimônio levaram a novas 

práticas de gestão. A legislação municipal se alinhou as novas perspectivas e estabeleceu a 

proteção de diversos logradouros que compunham o “Roteiro Histórico e Artístico da cidade 
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de Goiás através da Lei nº16 de 03 de julho de 1975. O dispositivo determinava também o 

embargo de obras que não estivessem de acordo com “as características histórico-coloniais da 

arquitetura da cidade”, e exigia aprovação de projetos segundo essas características. Essa lei é 

fundamental para a discussão das práticas de preservação da cidade de Goiás porque além de 

apresentar, pela primeira vez, a preocupação do poder publico municipal com relação à 

proteção do patrimônio urbano, também serviu de referência e fomento para ampliação da 

área tombada pelo IPHAN em 1978. 

Ainda no ano de 1975, a preservação é fomentada através do incentivo fiscal para os 

proprietários que “conservarem seus imóveis dentro dos traços coloniais” (Projeto de Lei nº 

35, s/d). Para obter o benefício, o proprietário deveria possuir cadastro do seu imóvel no 

IPHAN e no GOIÁSTUR, órgão estadual de turismo, aprovado conforme a tipologia 

arquitetônica do século XVIII. O Projeto avançou no sentido de articular as esferas de poder 

municipal, estadual e federal na prática da preservação do patrimônio urbano de Goiás, 

todavia foi bastante limitado em termos de definições e critérios de preservação. 

Em 1978, o Código de Edificações
26

 representou outro avanço nas políticas municipais de 

gestão urbana, sendo, pela primeira vez, autônomo em relação ao Código de Posturas. O texto 

estabelece as diretrizes mínimas para construções ou demolições no município. Entretanto não 

fixa os gabaritos, taxa de ocupação e o alinhamento frontal, índices que por sua vez seriam 

fornecidos pela Prefeitura no ato da expedição do alvará de construção. Com relação a 

proteção das edificações inseridas no já protegido “Roteiro Histórico e Artístico da cidade de 

Goiás” define a categoria “habitações especiais” e exige que as intervenções obedeçam 

“características histórico-coloniais da arquitetura da cidade”. 

No contexto geral das legislações dos anos 1970, surgem, de maneira tímida, alguns conceitos 

relacionados à preservação havendo um esforço para reconhecer e valorizar os aspectos 

arquitetônicos e urbanísticos tradicionais. Muito embora não se avance no aprofundamento 

das discussões sobre quais seriam as “características histórico-coloniais” ou “traços coloniais” 

mencionados no projeto de lei, nem sejam especificados os índices e demais parâmetros para 

sua manutenção, é preciso admitir que estas definições foram fundamentais para a articulação 

da prática de preservação, especialmente considerando a ampliação do tombamento em 1978.  

                                                           
26

 Cf. Projeto de Lei nº25 de 26 de dezembro de 1978 “Institui o código de edificações e dá outras providências”. 
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Nos anos 1980, foram realizados esforços no sentido de desenvolver a política urbana de 

Goiás. O convênio firmado entre a extinta Fundação Instituto de Desenvolvimento Urbano e 

Regional do Estado de Goiás – INDUR e Prefeitura Municipal possibilitou a realização do 

Plano de Ação Urbana, que subsidiou a elaboração das leis de Parcelamento do Solo Urbano, 

de Zoneamento do Uso do Solo Urbano e o Código de Edificações
27

, ainda em vigor. Porém, 

a estruturação destas leis em momentos diversos comprometeu a articulação entre elas.  

Em termos gerais, “o caráter marcadamente restritivo e punitivo do conjunto da legislação 

urbanística, que não contém instrumentos complementares de informação e orientação à 

população, contribui significativamente para o não cumprimento das leis”
28

 Com relação a 

preservação da área tombada, as legislações não estabelecem parâmetros específicos. 

Encontra-se frequentemente referência à “lei de tombamento”, remetendo ao Decreto-Lei 

nº25/1937, que, então designaria os critérios de preservação. O Decreto-Lei nº25/1937, 

embora seja o subsídio jurídico para a realização do tombamento enquanto ato administrativo, 

não define os valores e critérios específicos do tombamento da cidade de Goiás. 

A Lei de Zoneamento do Uso do Solo Urbano apresenta alguns conflitos quanto às categorias 

de uso definidas, já que elas diferem daquelas usuais em leis similares. Pode-se considerar 

que a elaboração da Lei não atentou para a realidade e predominância dos usos existentes, 

nem considerou o turismo como possibilidade, inviabilizando usos de suporte a exploração 

turística nas áreas de interesse histórico. A definição dos usos para as áreas protegidas pelo 

tombamento e para as zonas de Preservação Ambiental também é problemática, permitindo 

usos interessantes ou indevidos para esses contextos. 

No contexto das áreas protegidas, são estabelecidas as zonas de Preservação Histórica, de 

Preservação Paisagística e Especial de Preservação Histórica. A primeira corresponde à área 

em que se insere o Roteiro Histórico (tombada em 1978), para a qual são permitidos os usos: 

habitacional, comércio de pequeno porte de apoio, serviços técnicos profissionais e 

especializados, indústria artesanal e doméstica e equipamentos institucionais. A taxa de 

ocupação máxima nesta zona é de 40%. 

                                                           
27

 Cf. Lei nº06, de 14 de setembro de 1983 que ““Dispõe sobre Zoneamento de uso do solo urbano de Goiás e dá 

outras providências”; Lei nº07, de 14 de setembro de 1983 que estabelece o “Código de Edificações do 

Município de Goiás e dá outras providências” e a Lei nº08, de 14 de setembro de 1983 que “Dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano do Município de Goiás e dá outras providências” 
28

 Diagnóstico para elaboração do Plano Diretor da Cidade de Goiás, 1995. 
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A Zona de Preservação Paisagística compreende os morros situados no sentido Leste/Norte, 

onde é proibido o desmatamento e qualquer edificação. A observância dessa zona abrange a 

área de entorno, regulamentada pela Portaria nº001/1993 somente 10 anos depois. E 

finalmente a Zona Especial de Preservação Histórica correspondente ao distrito do 

Bacalhau
29

, não incluído na área do tombamento federal. 

O Código de Edificações, igualmente, estabelece definições que no contexto geral não 

correspondem à realidade construtiva da cidade. Soma-se a isso, uma linguagem 

extremamente complexa, de difícil interpretação. Com relação às intervenções na área de 

“Zona de Preservação Histórica” que compreende a área tombada pela União (ver: Figura 12, 

p.47), recomenda apenas a manutenção do sistema estrutural e demais elementos 

característicos das construções tradicionais, desde que os projetos sejam apreciados pela 

Prefeitura e pelo SPHAN. Já para as construções novas, estabelece alguns parâmetros: 

gabarito térreo, alinhamento frontal, fechamento dos recuos laterais, e taxa de ocupação de 

40%. 

 

 

2.3.1. Plano Diretor 

 

 

No final dos anos 1980 foi criado o Projeto Patrimônio Natural em Núcleos Históricos, 

proposta piloto no âmbito do Programa Nacional do Meio Ambiente – PNMA, a fim de 

estabelecer a articulação entre esferas de governo, para o gerenciamento municipal das áreas 

naturais e urbanas protegidas. Na cidade de Goiás, foi elaborado um estudo com 

levantamentos e diagnósticos urbanos para subsidiar os desdobramentos da gestão, que já 

identificava a clara necessidade de se atualizar as leis urbanísticas e criar instrumentos de 

aproximação da população. Infelizmente, o projeto não avançou. Nos anos 1990 foi realizada 

uma segunda tentativa de atualizar os levantamentos e relatórios realizados por meio de uma 

parceria entre órgãos estaduais do meio ambiente, a Unidade local do IPHAN e Prefeitura, 

                                                           
29

 Ex-distrito de Davidópolis possui um acervo arquitetônico da ocupação do século XVIII no entorno da capela 

Nossa Senhora da Guia, também construída em estilo colonial. 
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que resultou num documento de diagnóstico que foi utilizado na elaboração do Plano Diretor 

da cidade de Goiás
30

.  

A respeito da preservação do patrimônio urbano, o Plano Diretor define o interesse especial 

para as edificações e conjuntos urbanos oriundos dos séculos XVIII e XIX, ampliando a 

proteção para além do Roteiro Histórico e Artístico. A inclusão das áreas correspondentes às 

antigas chácaras e às encostas dos morros que contornam a área protegida, sugere uma 

abordagem dos conceitos ambiência e visibilidade. 

 

Figura 28: Mapa do Plano Diretor da cidade de Goiás. Verifica-se que a mancha vermelha, provavelmente 

referente à área de proteção (não há legenda) corresponde à área expandida do tombamento de 1978. Em azul as 

áreas das chácaras e encostas. Fonte: arquivo ETEC Goiás. 

A Lei lista como os aspectos característicos da conformação e paisagem urbana de Goiás, que 

devem ser preservados: 

A topografia do conjunto, ou seja, a relação entre o relevo e a implantação do 

traçado urbano com o conjunto de edificações; 

                                                           
30

 Lei nº206 de 29 de agosto de 1996, “estabelece a política urbana, o perímetro, a preservação do patrimônio 

histórico e patrimônio natural, a locação das atividades, o parcelamento do solo, normas para edificações e 

posturas no município de Goiás”. 
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O Rio Vermelho e os córregos, incluindo a vegetação ribeirinha, suas margens e 

leito natural, em toda extensão urbana; 

A volumetria: as alturas das edificações e as composições de telhado; 

O traçado urbano: o desenho urbano que define os espaços públicos e privados; 

Os logradouros: ruas, travessas, becos, praças, jardins, pontes e  demais espaços 

públicos livres; 

As edificações, em sua integridade, compreendidos os elementos de composição 

arquitetônica, tais como fachadas, telhados, paredes, pisos, sistema construtivo e 

implantação no terreno; 

Os quintais e jardins, a vegetação e a paisagem. 

A taxa de ocupação, ou seja, a relação entre os espaços construídos e espaços livres; 

A integridade visual dos espaços de uso público, referenciados no conjunto das 

fachadas ou limites das propriedades com os logradouros. Todas as formas de 

publicidade visual ou uso de pinturas, painéis, placas ou acessórios aplicados às 

fachadas ou em áreas públicas serão previamente aprovadas pelo IPHAN - Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. (GOIAS, Lei nº 206 de  29 de agosto 

de 1996, Art. 13º, p.9-10)(Grifei) 

 

Os índices construtivos para as novas edificações foram estabelecidos a fim de que elas não 

interferissem na visibilidade da área protegida
31

 Com relação ao espaço publico, o Plano 

apenas observa que as intervenções e inserção de elementos urbanos como mobiliário, 

vegetação, calhas, etc., devem ser apropriadas e harmoniosas ao conjunto preexistente. 

Consoante ao interesse de gestão compartilhada do patrimônio,  

O plano é bastante extenso, se desdobra em títulos muito específicos da gestão urbana, que 

mereceriam ser tratados como leis autônomas como o uso e ocupação do solo e o zoneamento. 

Há um extenso código de obras e edificações embutido no próprio Plano Diretor, assim como 

as normas de postura que atenta para recomendações sanitárias, entre outros. 

Neste sentido, ele não atenderia ao que veio ser estabelecido, após os anos 2000, pela 

proposta para os Planos Diretores dentro do Estatuto das Cidades, como “a instância de 

integração das políticas setoriais no âmbito do planejamento e ordenamento do território” 

(MARICATO, 2010, p.113). Com relação ao interesse da preservação o plano é satisfatório 

no nível das diretrizes estabelecidas, uma vez que identificam os elementos representativos 

dos valores atribuídos (lembrando que não há especificações de critérios). Ainda assim é 

indiscutível que o Plano Diretor precisa ser revisado, sobretudo observando as novas noções e 

instrumentos postulados pelo Estatuto das Cidades, atentando para com a realidade dinâmica 
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 Para as novas edificações, permite a livre composição de fachada, desde que obedeçam o gabarito máximo de 

02 pavimentos ou 8 metros de altura, taxa de ocupação de 40% e fechamento dos afastamentos laterais. Consiste, 

basicamente nas mesmas determinações das legislações urbanísticas anteriores. 
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das cidades e absorvendo as demandas e critérios da preservação urbana, especialmente 

porque foram, recentemente, inseridas novas discussões e valores no tombamento da cidade 

de Goiás. 

 

 

2.4. Parâmetros institucionais: a normativas do Iphan para as áreas tombadas e de 

entorno 

 

 

Nos anos 1980 a atuação do IPHAN se intensificou na cidade de Goiás, em um esforço 

liderado pela arquiteta Belmira Finageiv, então responsável pela representação regional do 

IPHAN, a fim de consolidar o trabalho de reconhecimento e valorização iniciado com os 

estudos para o “Roteiro Histórico e Artístico de Goiás”. Neste sentido, foi editada uma 

cartilha, com esclarecimentos e orientações quanto à preservação do conjunto arquitetônico e 

urbanístico para ser distribuída à população local, às instituições e aos profissionais 

especializados.  

Embora não possa ser considerada uma normativa, cabe analisar esta cartilha porque ela 

apresenta informações precisas sobre o entendimento da Instituição a respeito do patrimônio 

urbano da cidade de Goiás, isto é: os valores atribuídos e de que maneira preservá-los. Este 

material seguramente foi utilizado como referência para elaboração da Portaria nº001/1993. 

A “Carta à cidade de Goiás”, como fora denominada, se dirigia diretamente a população 

chamando-a participar efetivamente da preservação do “acervo cultural vilaboense” 

(FINAGEIV, 1983, p.3). Cabe observar que, segundo a Carta, naquele momento os 

instrumentos legais utilizados no âmbito da proteção eram Leis Municipais de Zoneamento de 

Uso do Solo, Parcelamento e Código de Edificações, de 1983. 
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Figura 29: “Carta a cidade de Goiás” de 1983. Cartilha informativa a respeito do tombamento na cidade de 

Goiás, seus motivos e efeitos, além de instruções sobre procedimentos do IPHAN. Fonte: arquivo ETEC Goiás. 

A carta expressa as competências e expectativas com relação aos órgãos e entidades que se 

relacionam com o patrimônio histórico e artístico de Goiás: comunidade, Prefeitura 

Municipal, que fazia a interlocução entre SPHAN e comunidade à época quando não havia 

sido instalada a Unidade local na cidade, demais órgãos estaduais, diocese, no esforço de 

empreender entendimentos e gestão compartilhada. Também chama a atenção para a questão 

da educação patrimonial, nas escolas, de forma que as crianças pudessem apreender os valores 

atribuídos além de se tornarem vetores de difusão do conhecimento sobre o patrimônio 

vilaboense. 

Como proposta de diálogo com a comunidade, a Carta representa uma forma de aproximação 

e sensibilização da população. Porém não apresenta orientações quanto aos aspectos técnicos 

específicos sobre os procedimentos possíveis e necessários de serem realizados nos imóveis 

tombados. Com efeito, também não são distinguidos os valores atribuídos à cidade de Goiás, 

às construções e aos aspectos da cidade que os representam. 

A respeito das normativas, a partir do levantamento documental nos arquivos do ETEC Goiás 

foi encontrada uma minuta de Portaria, datada de 1987, que dispõe sobre critérios para 

intervenção na área de vizinhança do tombamento “denominada ENTORNO”. O texto divide 
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a área de entorno em três setores igualmente subdivididos em subsetores, conforme as 

características morfológicas e de formação de cada um. Para cada setor, são estabelecidos os 

critérios de intervenção e os parâmetros de ocupação de acordo com sua relação com o bem 

tombado, tanto de integração como de visibilidade. 

 Em 1993, foi estabelecida a Portaria Regional nº 001 de 22 de abril de 1993
32

, que constitui a 

referência dos critérios para as análises de intervenções na área tombada da cidade de Goiás. 

A primeira grande dificuldade na aplicação desta Portaria se refere à sua desatualização em 

relação ao próprio tombamento, cujo perímetro foi ampliado em 2004. 

O texto inicia com a definição da “realidade física territorial correspondente ao patrimônio 

imóvel sob proteção federal” (IBPC, 1993, p.01) sendo  

o meio ambiente urbano, natural e construído, representativo da soma dos períodos 

históricos da cidade de Goiás, desde sua fundação como Arraial de Sant’Anna, até a 

mudança da capital do estado de Goiás para Goiânia. A área total sob proteção 

abrange a área tombada e as diversas áreas de sua vizinhança, doravante entorno, 

com características complementares à área tombada.(IBPC, 1993, art. 1º, fl.01) 

(Grifei) 

Para efeito da preservação, dispõe sobre a  

proteção, conservação, manutenção e revitalização das características culturais da 

cidade, presentes nos elementos construtivos – implantação no terreno, arruamento, 

correr de edifícios alinhados à rua, sistemas construtivos (IBPC, 1993, art. 2º, fl.01). 

Posto isto, são listados os aspectos arquitetônicos e urbanísticos aos quais devem ser aplicadas 

as instruções de preservação: o traçado urbano (até pavimentação em pedra); a volumetria dos 

edifícios; fachadas e telhados; o Rio Vermelho; as áreas privadas não edificadas (quintais, 

jardins); praças e jardins públicos. 

A normativa estipula os critérios e os índices para as construções novas, que devem observar 

e manter relações volumétricas com o conjunto e com o ambiente, mas devendo evidenciar as 

características de construções contemporâneas. Com relação aos engenhos publicitários, 

recomenda a utilização de materiais e dimensões compatíveis com a volumetria da fachada e 

das edificações da vizinhança, não sendo permitido o uso de recursos luminosos.  

                                                           
32

 Cf. Portaria Regional nº001 de 11 de abril de 1993, que, “Para efeito da proteção do Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico de Goiás, tombado nos termos da decisão do Conselho Consultivo do IPHAN, em 18 de novembro 

de 1978, ficam aprovadas as definições, critérios e procedimentos constantes da presente Instrução Regional” 
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Para efeito das instruções, as intervenções podem ser de manutenção, conservação, 

restauração ou reforma. Na área tombada, define-se que a utilização dos materiais e técnicas 

construtivas tradicionais, a composição de fachada e de cobertura devem observar o ritmo e 

volume existentes “à vizinhança próxima” e resguarda-se as áreas não edificantes ao longo do 

Rio Vermelho. O único índice estabelecido é a taxa de ocupação, qual deve ser adotada como 

referência da média existente na vizinhança imediata a partir de um raio de 50m centrado no 

ponto médio do imóvel em análise.  

Igualmente à minuta de 1997 estabelece basicamente as mesmas divisões e critérios para área 

de entorno, cujo caráter de proteção é definido da seguinte maneira:  

a área de entorno deve ser preservada em suas características urbanísticas – 

logradouros, volumetria e espaços livres internos aos quarteirões ou quadras – 

admitidas transformações ou intervenções arquitetônicas em escala compatível com 

sua própria vizinhança (IBPC, 1993, art. 6º, fl.03).  

Incluem-se como áreas verdes de proteção as chácaras, os morros Dom Francisco e Cantagalo 

e o outeiro de Santa Bárbara, áreas para as quais o parcelamento só poderá ser autorizado 

mediante apresentação de projeto específico e Estudo de Impacto Ambiental. 

A própria Portaria se resguarda, ao determinar que se pode estabelecer, em “casos especiais, 

outras normas específicas, desde que necessárias à melhor preservação do Conjunto 

Arquitetônico e Urbanístico de Goiás” (IBPC, 1993, art.11º, fl.05). Esta definição assegura 

plena autoridade do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural – IBPC
33

, não somente para 

resolver os casos omissos, mas também para aqueles que entrarem em conflito com as 

instruções. 

Claramente, o texto da Portaria nº001/1993 desenvolve exaustivamente os critérios de 

intervenção e ocupação dos setores definidos como área de entorno do bem tombado. 

Seguramente isso se deve ao fato de que ela foi o marco regulador da área de entorno, até 

então indefinida. O fato é que os critérios para intervenções na área tombada ficaram vagos, 

em nível de diretrizes. Entretanto, há de se considerar que esta Portaria tem sido desde sua 

                                                           
33

 O Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural – IBPC - foi criado em 1990, com a extinção da então Secretaria 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Fundação Nacional Pró-Memória, devido a reestruturação dos 

órgãos de preservação proposta pelo novo governo. Em 1994, o IBPC foi transformado em Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional por Medida Provisória. 
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elaboração, o respaldo jurídico para as análises de projeto de intervenções na área tombada, 

de forma que, muito do que ainda está protegido, se deve as suas determinações. 

Finalmente, cabe também examinar a “Nova Carta à cidade de Goiás”, editada em 2007, com 

o mesmo objetivo de aproximação e esclarecimentos a comunidade. Desta vez, porém, foram 

acrescentadas informações técnicas, embora não diretamente referentes às normativas. Foram 

explorados os aspectos e os elementos arquitetônicos e urbanísticos representativos de valor, 

como estrutura, vedação, esquadrias, pisos, telhados, revestimentos, pinturas, jardins, entre 

outros.  

Para cada um desses tópicos há informações sobre as tipologias encontradas e os 

procedimentos de manutenção. Um ponto interessante da cartilha é a seção “Problemas 

Recorrentes” que enumera possíveis patologias de edificações e recomenda as medidas a 

serem tomadas. Os textos são acompanhados de croquis esquemáticos de forma que o leitor 

possa conhecer e reconhecer em seu imóvel os diversos elementos arquitetônicos. 

A Nova Carta também tem a preocupação de distinguir as competências do IPHAN e da 

Prefeitura na gestão do patrimônio urbano, que representa uma das questões mais confusas 

para a população. Define as áreas tombadas e de entorno do Conjunto Arquitetônico e 

Urbanístico da cidade de Goiás como:  

a área limitada por uma linha quebrada, o perímetro de tombamento, onde estão 

situados os prédios mais representativos, além das praças, largos e o casario antigo. 

Entende-se por área de entorno de preservação uma área que envolve a primeira e é 

a vizinhança da área tombada, como um espaço de transição, entre a área tombada e 

o restante da cidade. (MADEIRA; VALIO, 2007, p.12) 

Verifica-se certo reducionismo nestas definições, talvez por ser utilizada uma linguagem 

simplificada com a pretensão de se atingir o público. Não são apresentados os valores e 

significados atribuídos, nem as dimensões conceituais como a de ambiência e a noção da 

escala urbana parece incipiente visto os termos “casario antigo” ou “espaço de transição”.  

O esforço da preservação exige o diálogo e a sensibilização das comunidades. Neste sentido, a 

“Nova Carta à cidade de Goiás” cria uma via de diálogo com a comunidade através do seu 

caráter informativo. As instruções aproximam a população dos critérios de preservação e 

demais diretrizes presentes na Portaria nº001/1993 e dos aspectos materiais representativos 

dos valores atribuídos pelo tombamento, através de uma linguagem objetiva e cognoscível. 
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CAPITULO 03. ESTRUTURA URBANA CONTEMPORÂNEA 

 

 

Neste capítulo serão discutidas as demandas da cidade de Goiás, que se apresentam através 

dos Requerimentos e Pareceres Técnicos protocolados pelo Escritório Técnico do IPHAN em 

Goiás, no período de 2011 até abril de 2013, e da análise de dois casos representativos dos 

embates entre transformação e preservação.  

O recorte temporal foi estabelecido considerando a efetiva aplicação do padrão de 

documentos e procedimentos estabelecidos pela Portaria nº420, promulgada em 22 de 

dezembro de 2010, até o encerramento da fase de levantamento de dados desta pesquisa 

(2013). 

O objetivo é compreender o universo de demandas para verificar se os parâmetros 

urbanísticos, enquanto instrumentos de controle do espaço urbano contribuem com a 

manutenção dos valores atribuídos pelo tombamento à cidade de Goiás. Os dados da amostra 

serão correlacionados à Portaria nº001/1993, de modo a verificar a abrangência e a efetividade 

desta normativa. Finalmente, a apresentação dos casos práticos ilustrará os embates, a 

aplicação dos parâmetros urbanísticos e a articulação com outros instrumentos, visando a 

preservação do conjunto.  

O método utilizado para se construir um perfil das demandas de transformação consistiu no 

levantamento documental das solicitações e das análises dos projetos de intervenções no 

ETEC Goiás. Os procedimentos de análise, assim como as ações de fiscalização são 

regulamentados pelas Portarias nº420 e nº187, ambas de 2010. Os dados sistematizados destes 

procedimentos através de documentos padrão e uma de linguagem comum estabelecida 

representam o perfil de demanda de transformação no Conjunto Arquitetônico e Urbanístico 

da cidade de Goiás: a partir dos Requerimentos contendo as solicitações apresentadas por 

moradores e usuários como um programa de necessidades da área e as análises e Pareceres 

Técnicos manifestando a posição institucional, concorde ou não com tais solicitações (ver 

planilhas no Anexo 3. Planilha de Requerimentos 2011-abril/2013 – ETEC Goiás, p.133 e 

Anexo 4. Planilha de Pareceres Técnicos 2011-abril/2013 – ETEC Goiás, p.133) 
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3.1. Demandas de transformação e posição institucional 

 

 

3.1.1. Atribuições institucionais da preservação do patrimônio urbano 

 

 

A gestão do patrimônio cultural material urbano implica em uma série de especificidades. Isto 

porque incorre uma dinâmica bastante particular do objeto cidade, que é uma construção 

permanente, indissociável das relações sociais e culturais entre diversos atores, que acabam 

por moldá-la no espaço e no tempo. A lógica da produção e da transformação espaço-

temporal das cidades tem estreita relação com o universo cultural das comunidades urbanas, 

de modo que sua morfologia e suas funções se transformam de acordo com as necessidades 

daqueles que ali vivem, desfrutam e alteram o espaço e isto acontece a cada época, ou seja, é 

reflexo dos modos de vida e dos condicionantes técnicos de cada tempo. O grande desafio de 

se proteger cidades, como já fora observado neste trabalho, consiste em conciliar tais 

transformações urbanas – inevitáveis e indispensáveis à própria existência urbana – às 

instâncias da preservação.  

Retomar esta breve exposição sobre a noção de cidade, na qual se desenvolve o presente 

trabalho, é fundamental para investigação que segue. Isto porque nas discussões apresentadas 

até aqui, já foi possível entender que a lógica de transformação representa um dos grandes 

desafios da preservação. O campo da preservação sofreu transformações conceituais que 

foram expressas nos momentos do próprio tombamento da cidade de Goiás. Todavia, a gestão 

e tutela do patrimônio urbano somente são efetivas se foram consoantes à dinâmica do bem, 

neste caso, o ritmo de transformação das cidades.  

Os instrumentos de controle e gestão do patrimônio material urbano são imprescindíveis para 

conduzir os embates entre transformações e preservação, protegendo os valores atribuídos ao 

bem tombado. Neste sentido traçar o perfil de demandas é fundamental para se avaliar a 

efetividade e as falhas da aplicação das normas de proteção (assim como dos demais 

instrumentos utilizados na gestão do patrimônio urbano). A partir deste diagnóstico, é 

possível desenvolver-se normativas que confrontem as reais demandas do bem urbano, 
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acautelando seus valores. O grande desafio reside em conduzir as intervenções segundo o 

interesse pela conservação do bem de modo que elas não causem a “destruição, demolição ou 

mutilação”. 

No âmbito das atividades institucionais de preservação do Conjunto Arquitetônico e 

Urbanístico da cidade de Goiás, em que Escritório Técnico do IPHAN em Goiás é 

responsável pela fiscalização, monitoramento e prestação de orientação técnica quanto às 

transformações passíveis de serem aprovadas nas áreas tombada e de entorno, os 

procedimentos de rotina seguem a normatização das Portarias nº187 e nº420, e os critérios e 

diretrizes para preservação local seguem a Portaria nº001/1993 e, quando possível e/ou 

necessário as legislações que incidem sobre o solo urbano. 

A atividade de análise e aprovação de projetos já integrava a praxe institucional, realizada 

conforme um determinado padrão de procedimentos e sistematização particular de cada 

unidade
34

. A Portaria nº420/2010 representa um marco na história institucional, pois criou 

uma linguagem interna comum através de padrões de documentação, método e terminologia, 

mais adequada ao contexto atual dos enfrentamentos do IPHAN. 

Sumariamente, o processo de analise de projetos segue as seguintes etapas: inicia-se quando o 

interessado protocola na Unidade do IPHAN o Requerimento para autorização de intervenção, 

devidamente instruído e acompanhado de documentação, a saber: identificação do requerente, 

comprovante de propriedade do bem, projeto arquitetônico e demais documentos que se 

fizerem necessários para análise, conforme a categoria de intervenção. A documentação é 

apreciada pelos técnicos que deliberam sobre a autorização ou não da intervenção através de 

um Parecer Técnico, prestando ainda as devidas orientações técnicas adicionais para 

realização da mesma ou para as adequações e/ou correções necessárias ao projeto. 

Essa Portaria define também os prazos para a tramitação do processo, os procedimentos de 

recurso, as categorias de intervenção e de requerimento, além dos demais trâmites 

                                                           
34

 Os procedimentos de análise e aprovação de projetos de intervenção em bens tombados eram, até então 

regulamentados pela Portaria nº010, de 10 de setembro de 1986. As superintendências regionais, segundo a 

autonomia institucional, estabeleceram seus modelos independentes de tramite e documentação dos 

procedimentos.  
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burocráticos
35

. Os documentos a serem emitidos durante todo o processo são: Requerimento, 

Parecer Técnico, Informação Básica, Recurso, Aprovação, todos com modelo padrão definido 

pela mesma Portaria. Nas atividades do Escritório Técnico em Goiás, este padrão de 

documentos foi adotado logo após a sua publicação, sistematizando os procedimentos já 

realizados. 

As categorias de intervenção em bens tombados foram estabelecidas por essa Portaria, de 

modo a facilitar o fluxo de informações e evitar compreensões equivocadas e distorções 

conceituais. A estrutura da Portaria também sistematiza a leitura das solicitações, 

estabelecendo exigências específicas de documentação apresentada e orientações para análise 

conforme cada categoria de intervenção. São definidas as seguintes categorias de intervenção 

em bens tombados: 

I - Reforma Simplificada: obras de conservação ou manutenção que não acarretem 

supressão ou acréscimo de área, (...) não implique em modificação da forma do bem 

em planta, corte ou elevação; (...) não implique na substituição significativa da 

estrutura nem modificação na inclinação; (...); 

II - Reforma/Construção nova: toda e qualquer intervenção que implique na 

demolição ou construção de novos elementos tais como ampliação ou supressão de 

área construída; modificação da forma do bem em planta, corte ou elevação; (...); 

III – Restauração: serviços que tenham por objetivo restabelecer a unidade do bem 

cultural, respeitando sua concepção original, os valores de tombamento e seu 

processo histórico de intervenções; 

IV - Colocação de Equipamento Publicitário ou Sinalização: suporte ou meio físico 

pelo qual se veicula mensagens com o objetivo de se fazer propaganda ou divulgar 

nome, produtos ou serviços de um estabelecimento, ao ar livre ou em locais 

expostos ao público, (...); 

V - Instalações Provisórias: aquelas de caráter não permanente, passíveis de 

montagem, desmontagem e transporte, (...) (IPHAN, 2010, p.2-3) 

As ações de fiscalização foram regulamentadas pela Portaria nº187/2010, em conformidade 

com o Decreto-Lei nº25/1937 que estabelece o poder de polícia do IPHAN (CASTRO, 2009, 

p.15). Para tanto, foram instituídos os seguintes instrumentos: Notificação para Apresentação 

de documentos – NAD; Auto de Infração – AI e Termo de Embargo – TE.  

A aplicação de cada instrumento é condicionada ao nível de ameaça do dano ou sua efetiva 

ocorrência. Instruído o processo administrativo, há um trâmite a ser percorrido pelo processo, 

as instâncias de recurso, o julgamento e as penalidades a serem aplicadas em caso de 

                                                           
35 Ver: IPHAN. Portaria nº420, de 22 de dezembro de 2010. que dispõe sobre os procedimentos a serem 

observados para a concessão de autorização para realização de intervenções em bens edificados tombados e nas 

respectivas áreas de entorno. 
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descumprimento da decisão, recolhimento da multa e a possibilidade de ser firmado um termo 

de ajuste de conduta
36

.  

Os desdobramentos da ação fiscalizatória do IPHAN serão discutidos nos casos práticos 

apresentados no título “3.2. Aplicação de parâmetros urbanísticos em casos emblemáticos”, 

p.103 do presente capítulo. A atividade de fiscalização do bem tombado é fundamental para 

atuação institucional de proteção, prevenindo e controlando as transformações urbanas não 

compatíveis com os critérios de preservação. Todavia, não se pode estabelecer uma relação 

direta desta prática com o esboço de um perfil de demanda urbana, considerando que a 

aplicação de seus instrumentos ocorre na constatação ou risco de dano. 

 

 

3.1.2. Identificação das demandas do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de 

Goiás – 2011/2013 

 

 

O formulário de Requerimento é o documento base para este levantamento porque contém as 

informações da solicitação pretendida, sendo aqui interpretado como o programa de 

necessidades da área urbana protegida. A instrução do formulário identifica o requerente e o 

bem a que se pretende intervir, lista os documentos apresentados e classifica a solicitação 

pretendida em: 1. Informação Básica; 2. Consulta Prévia; 3. Reforma Simplificada ou 

Instalações Provisórias; 4. Instalação de Equipamento Publicitário; e 5. Realização de Obras. 

Os tipos “Informação Básica” e “Consulta Prévia” remetem as consultas e solicitação de 

orientações sobre quais intervenções são possíveis em determinado terreno ou edificação. 

Para a primeira, o IPHAN deve informar os critérios e parâmetros incidentes sobre o local da 

intervenção e para a segunda, procede-se a análise do estudo preliminar de projeto de 

intervenção, orientando o desenvolvimento do anteprojeto que, ao ser concluído, deve ser 

novamente submetido a analise. Os demais tipos se referem ao procedimento de análise dos 

                                                           
36

 Ver: IPHAN, Portaria nº187, de 11 de junho de 2010 que dispõe sobre os procedimentos para apuração de 

infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao patrimônio cultural edificado, a imposição de 

sanções, os meios defesa, o sistema recursal e a forma de cobrança dos débitos decorrentes das infrações.  
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projetos de instalação de engenhos de publicidade; de reformas simplificadas, que consistem 

na realização de procedimentos de manutenção e de realização de obras mais complexas que 

implicam em alterações no arcabouço do imóvel ou construções novas. 

Entre janeiro de 2011 e abril de 2013 foram protocolados no ETEC Goiás 535 

Requerimentos
37

. Deste total, 435 (80%) correspondem a intervenções na área tombada e 100 

(20%) ocorrências na área de entorno; sendo que 27 (5,3%) Requerimentos solicitam 

Informação Básica; 85 (16%) Consulta Prévia; 412 (77,3%) Reforma Simplificada; 4 (0,8%) 

Instalação de Equipamentos de Publicidade e 7 (1.3%) para Realização de Obras. 

TIPO/LOCALIZAÇÃO ÁREA TOMBADA ÁREA ENTORNO 

  

INFORMAÇÃO BÁSICA 23 4 27 

CONSULTA PRÉVIA 68 17 85 

REFORMA SIMPLIFICADA 335 77 412 

INST. EQUIP. PUBLICIDADE 3 1 4 

REALIZAÇÃO OBRAS 6 1 7 

TOTAL 435 100   

Tabela 1: Relação dos Requerimentos por tipo e localização de solicitação. 

Antes de avaliar os números encontrados é importante entender a organização interna do 

ETEC Goiás com relação ao preenchimento destes formulários. A unidade lida com uma 

intensa demanda e quadro técnico insuficiente para atendê-la. A entrada das solicitações é 

realizada através de um tramite essencialmente burocrático, para o preenchimento do 

formulário de Requerimento são necessárias poucas informações técnicas, de forma que o 

preenchimento pode ser realizado por qualquer funcionário ou pelos próprios requerentes. 

O formulário possui campo destinado a “Descrever os serviços a serem executados”. A partir 

das informações relatadas neste campo, foi possível estabelecer uma série de correlações entre 

as interpretações das categorias de intervenção e os serviços que caracterizam as demandas de 

solicitações. Nas solicitações tipo Reforma Simplificada, verificam-se algumas expressões 

frequentes como “reforma geral do imóvel” ou “reparos internos e externos”, que podem 

representar uma vasta gama de serviços possíveis. 

                                                           
37

 Os dados analisados do universo de Requerimentos e Pareceres protocolados entre 2011 e abril de 2013 no 

ETEC Goiás foram tabulados nas planilhas constantes nos Anexos 3 e 4, p. 146 e 157 
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A partir do acompanhamento das intervenções na rotina prática, embora não esteja 

documentado, pode-se constatar que as solicitações do tipo Reforma Simplificada remetem, 

na maioria dos casos, à realização de serviços de manutenção tais como: troca de piso ou de 

esquadrias, instalação de forro, reparo de reboco, execução ou ampliação de muro. Em outros 

casos, menos frequentes, se referem a alterações de layout ou remanejo dos vãos internos, 

construção de anexos e instalações elétricas ou hidrossanitárias. Frequentemente são 

especificadas as intervenções pretendidas como “reforma geral: “demolição/construção de 

parede interna; abrir porta; construção de banheiro na parte posterior do imóvel” entre outros. 

Determinados serviços, que são entendidos como Reforma Simplificada pelo ETEC Goiás, 

caracterizam o que é consensualmente chamado de “pequenas obras. Para estas intervenções, 

considerando o fato de não apresentarem complexidade projetual nem de execução, isto é, não 

resultam em alterações significativas no arcabouço e composição da edificação, não 

interferem em sua estrutura nem volume, não é exigida apresentação de projeto arquitetônico, 

basta a descrição da intervenção e, quando necessário, alguma representação através de 

croquis esquemáticos. Vale observar que, todavia, o ETEC Goiás presta suporte técnico desde 

as devidas orientações técnicas ao acompanhamento da execução destas intervenções. 

Outro dado que cabe destacar se refere às 345 solicitações para realização de pintura externa 

da edificação, que caracterizam 65% do universo total dos Requerimentos. Este perfil 

predominante tem relação direta com as atividades rotina do ETEC Goiás. O chamado 

“Estudo de Cor” consiste na simulação digital da intervenção pretendida através de máscaras 

sobre foto do imóvel em questão. É uma metodologia utilizada na Unidade tanto para 

prestação de orientação técnica, promovendo o diálogo com a comunidade, como para as 

análises de projeto dentro das atividades internas. 

É possível, a partir das simulações, prever os possíveis impactos da intervenção na ambiência 

do conjunto tombado, além de ser possível desenvolver outras possibilidades de intervenção 

através do ajuste das cores e tonalidades, ritmo e proporção de vãos (nos casos de estudo de 

remodelação de fachadas), estudando a proposta mais harmoniosa e interessante para a 

edificação e conjunto. De alguma forma, essa prática se popularizou entre a comunidade, que 

positivamente, passou a frequentar o Escritório para discutir, em conjunto, as propostas de 

pintura dos imóveis. 



97 

 

 

Figura 30: Estudo de cor imóvel Largo do Rosário. Simulação das cores dentro da paleta possível conforme o 

estilo do imóvel. Fonte: arquivo ETEC Goiás. 

Cabe considerar que a pintura dos imóveis, além de uma prática preventiva de conservação, 

também valoriza a paisagem urbana e sinaliza que existe cuidado dos proprietários ou 

usuários com os imóveis. As orientações sobre o uso das cores levam em consideração a 

historicidade e as características estilísticas do imóvel em análise. Exemplificando: para as 

edificações coloniais a paleta de cores é mais restrita, com exigência das tonalidades mais 

claras na alvenaria e cores fortes nas esquadrias; as edificações do período eclético possuem 

paleta de cores mais ampla, ainda que seja dada a orientação de se utilizar tonalidades mais 

sóbrias e se diferenciar, através da cor, os elementos de ornamentação (preferencialmente o 

branco), entre outros. 

As alterações mais significativas na composição de fachada somam 8% das solicitações e 

remetem principalmente à abertura de vãos de garagem ou vitrines. A crescente utilização de 

carros nos centros históricos se refere não apenas a demanda de melhoria da mobilidade 

urbana, incluindo a necessidade de prever estacionamentos, mas também do acréscimo de 

garagem ao programa arquitetônico da arquitetura tradicional. Esta é uma demanda a ser 

enfrentada pelo ETEC Goiás, que merece uma discussão institucional específica. 

Os serviços relacionados à cobertura são, em geral, ligados à: troca do entelhamento e da 

estrutura, constituindo 15,3% das solicitações. Também são frequentes os pedidos de serviços 

de manutenção ou substituição de esquadrias, apresentados em 14% dos Requerimentos, 

sendo o pedido mais comum, o da instalação de janelas tipo guilhotina. 

Com relação às intervenções no espaço urbano, foram verificadas poucas solicitações. Em 

apenas 05 Requerimentos são descritos serviços de instalações provisórias no espaço público 
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e mobiliário urbano. Esta é uma questão especialmente delicada, uma vez que se trata de um 

conjunto urbanístico tombado, inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico. A dificuldade institucional reside no fato de que os meios e instrumentos 

disponíveis para a preservação nem sempre acompanham efetivamente as transformações 

conceituais nos campos do patrimônio e urbanismo. Verifica-se que a noção e o valor da 

escala urbana ainda são preteridos em função da abordagem do objeto arquitetônico, nos 

instrumentos de gestão do patrimônio urbano (a respeito disso, conferir as análises 

desenvolvidas no Capítulo 02). 

O irrisório número de solicitações para intervenções no espaço urbano sugere a inércia com 

que o espaço público tombado vem sendo tratado pela instância municipal. De fato, se há 

dificuldades de gestão pela própria instituição de preservação, seguramente as prefeituras 

municipais também as tem. Falta corpo técnico especializado e compreensões mais profundas 

sobre os fundamentos da preservação. Não obstante, a atuação das prefeituras esbarra nos 

conflitos políticos locais e, na prática institucional, verifica-se que frequentemente a gestão 

das áreas urbanas tombadas é entendida como atribuição somente do órgão de preservação 

que aplicou o tombamento. 

Retomando a análise dos dados por ano, foram protocolados 262 Requerimentos no ano 2011; 

201 no ano 2012 e 68 até 31 de maio de 2013. O número de solicitações de “Informação 

Básica”, no período, cresceu de 1,9% em 2011 para 11,8% em 2013; também aumentaram as 

solicitações para “Equipamento Publicitário” de 0 para 6% (lembrando que as solicitações que 

se referem à instalação de engenhos de publicidade eram usualmente assinaladas com 

“Reforma Simplificada” nos anos 2011 e 2012). Em contrapartida o número de “Consultas 

Prévias” reduziu de 18% em 2011 para 7,4% em 2013. O tipo “Reforma Simplificada 

permaneceu predominante”. 

TIPO/ANO 2011 2012 2013 MÉDIA MENSAL 

INFORMAÇÃO BÁSICA 5 15 8 1 

CONSULTA PRÉVIA 48 32 5 3 

REFORMA SIMPLIFICADA 206 153 52 15 

INST. EQUIP. PUBLICIDADE 0 0 4 0 

REALIZAÇÃO OBRAS 6 1 0 0 

TOTAL 265 201 69 19 

Tabela 2: Relação dos tipos de Requerimento por ano e média mensal de solicitações por tipo.  
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Com relação à descrição dos serviços nos formulários, notam-se algumas alterações. As 

solicitações que descrevem serviços de pintura caíram gradativamente de 71% em 2011 para 

55% até maio de 2013. Pode se atribuir essa variação ao fato de que foi interrompida a 

elaboração do “Estudo de Cores” na Unidade, por dificuldades com os softwares utilizados.  

Em média, mensalmente são protocolados 19 Requerimentos no ETEC Goiás. É um volume 

bastante expressivo considerando que a Unidade conta apenas com um técnico para proceder 

às análises. Cabe observar que a média de solicitações de intervenções nos meses de estação 

seca
38

 é superior aos meses de chuva, sendo de 22 Requerimentos/mês durante a primeira 

estação e 17 nos meses chuvosos, uma vez que neste período a execução de obras pode 

colocar a edificação em risco. 

 

Gráfico 1: Relação de Requerimentos por estação seca/chuvosa. À direita: volume total de solicitações no 

período e à esquerda: media mensal de cada estação. 

Num contexto geral, pode-se concluir que as ações de conservação e adequação dos imóveis 

caracterizam o perfil da demanda do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de 

Goiás. Cabe ao IPHAN, orientar e acompanhar estas transformações, conduzindo a demanda 

de acordo com os valores atribuídos pelo tombamento. Os procedimentos de manutenção e as 

intervenções de adaptação, que não alteram significativamente a estrutura morfológica e 

funcional do bem (tanto na escala das edificações como da cidade) são elementares para o seu 

uso pleno e apropriação. Evidentemente, há casos que escapam a este perfil, como os estudos 

de caso que serão apresentados neste trabalho e, portanto, exigem atuação incisiva do 

Escritório Técnico, através dos instrumentos de fiscalização e até mesmo acionamento 

jurídico. 

                                                           
38

 Em Goiás a estação seca corresponde ao outono e inverno, igualmente o período chuvoso compreende 

primavera e verão, sendo o pico das precipitações entre dezembro e janeiro. Fonte: Instituto Nacional de 

Metereologia – INMET, disponível em < http://www.inmet.gov.br/portal/>. 

http://www.inmet.gov.br/portal/
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3.1.3. A posição institucional e os critérios de preservação frente às demandas colocadas 

 

 

A posição do IPHAN com relação às demandas de transformação apresentadas é formalizada 

pelo Parecer Técnico. Nele consta a aprovação ou não das intervenções, bem como as devidas 

justificativas e orientações técnicas no caso de alterações a serem realizadas no projeto ou da 

realização dos procedimentos. Todo o processo de análise é relatado no documento, razão 

pela qual deve ser elaborado por técnico formado, além de estar previsto na Portaria 

nº420/2010 que o parecer deve ser ratificado pelo chefe imediato do parecerista por meio de 

despacho. 

Basicamente, o Parecer Técnico apresenta as seguintes informações a respeito da intervenção: 

breve caracterização do bem e da solicitação procedente através do Requerimento. Também 

estabelece categorias de intervenção a serem assinaladas no campo “Motivo Solicitação”, 

semelhantes as categorias enumeradas no formulário de Requerimento: “Informação Básica”; 

“Consulta Prévia”; “Equipamento Publicitário/Sinalização”; “Reforma Simplificada”; 

“Reformas ou Construções Novas” e “Obras de Restauração”. Segue a descrição da análise, 

entre considerações e motivações e finalmente a conclusão. No recente período de 

implementação da Portaria nº420/2010 foram realizados aperfeiçoamentos e adequações dos 

padrões do documento, sendo acrescentadas e modificadas as opções a serem assinaladas. 

Para efeito desta análise, considerando que o campo da “Conclusão” foi alterado neste 

interim, serão consideradas três possibilidades de deliberação, que sintetizam as possíveis 

decisões: deferido; deferido conforme especificações do parecer; e indeferido.  

Ao longo do recorte temporal da análise, foram emitidos 168 Pareceres Técnicos pelo ETEC 

Goiás, sendo 101 em 2011, 59 em 2012 e 08 até abril/2013. Comparando a quantidade de 

Requerimentos, é um volume bastante inferior, que denuncia as dificuldades da Unidade em 

atender às demandas, particularmente devido à carência de pessoal técnico. A elaboração de 

um Parecer Técnico exige tempo de consulta aos documentos e normativas, reflexão para 

análise, além das reuniões de negociação com o requerente para o encaminhamento da 

decisão.  
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Do universo total dos Pareceres Técnicos, 142 respondem solicitação de intervenções na área 

tombada, o que corresponde a 85% e 26 tratam de intervenções na área de entorno (15%). 

Deste volume, 16 (9%) responderam a “Informação Básica”, 29 (17%) a “Consulta Prévia”; 3 

(2%) a “Instalação de Equipamento Publicitário”; 92 (55%) a “Reforma Simplificada”; 18 

(11%) a “Reformas ou Construções Novas” e 10 (5%) a “Obras de Restauração”. Já era de se 

esperar a predominância de respostas a “Reforma Simplifica”, que igualmente corresponde ao 

maior volume de solicitações.  

MOTIVO/LOCALIZAÇÃO 
ÁREA 

TOMBADA 
ÁREA 

ENTORNO 
TOTAL 

MÉDIA 
MENSAL 

INFORMAÇÃO BÁSICA 13 3 16   

CONSULTA PRÉVIA 24 5 29   

EQUIP. PUBLICIDADE/SIN. 1 2 3   

REFORMA SIMPLIFICADA 80 12 92   

REFORMAS/CONST. NOVA 16 2 18   

RESTAURAÇÃO 8 2 10   

TOTAL 142 26 168 6 

Tabela 3: Relação de Pareceres Técnicos: motivo da solicitação por localização e média mensal. 

Do total, 80 (48%) Pareceres deferiram as solicitações; 57 (34%) deferiram conforme as 

ressalvas especificadas e 31 (18%) indeferiram. Dos 80 deferimentos, 76% correspondem a 

“Reforma Simplificada”, sendo prestadas as devidas orientações quanto aos procedimentos, 

em geral referentes de manutenção do imóvel (instruções técnicas para realização de serviços 

na cobertura, no reboco e pintura) e a aplicação da paleta de cores adequada. A maioria das 

“Obras de Restauração” (56%) também foram deferidas, sendo consideradas, nas análises, 

como “procedimentos favoráveis a conservação do bem”
39

. Também vale destacar que as 

intervenções deferidas se concentraram nos imóveis assinalados como pouco alterados (70%) 

ou em bom estado de conservação (60%). 

Dos deferimentos conforme especificações, 32% correspondem às “Consultas Prévias”, e 

46% as “Reformas Simplificadas”. Esta conclusão foi também para todas as solicitações de 

instalação de “Equipamento Publicitário/Sinalização”. De fato, é necessário prestar 

orientações técnicas para estes tipos de demanda. Cabe mencionar que a maioria das 

intervenções em imóveis assinalados como íntegros (68%) foi deferida com ressalvas e 

                                                           
39

 Infere-se que, por se tratar de serviços altamente especializados, os projetos apresentados para as Obras de 

Restauração, observam e adotam aos critérios e princípios de preservação, de forma que são predominantemente 

deferidos, ou deferidos conforme exigências (33%). 
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especificações. Este dado qualifica a atuação institucional com relação à exigência maior de 

critérios para com os bens de maior interesse de preservação. No caso das consultas, o nome 

obviamente sugere que o parecer informe, previamente, a possibilidade de se realizar a 

intervenção, especificando as exigências e critérios a serem adotados: especificação de 

materiais, dimensões de elementos como esquadrias, gabarito, tipo de cobertura e instruções 

quanto aos procedimentos técnicos.  

MOTIVO E 

LOCALIZAÇÃO/CONCLUSÃO 
DEFERIDO 

DEFERIDO COM 

RESSALVA 
INDEFERIDO TOTAIS 

INFORMAÇÃO BÁSICA 0 4 12 16 

CONSULTA PRÉVIA 5 18 6 29 

EQUIP. PUBLICIDADE/SIN. 0 3 0 3 

REFORMA SIMPLIFICADA 61 25 6 92 

REFORMAS/CONST. NOVA 9 4 5 18 

RESTAURAÇÃO 5 3 2 10 

TOTAL 80 57 31 168 

ÁREA TOMBADA 69 48 25 142 

ÁREA ENTORNO 11 9 6 26 

Tabela 4: Relação das conclusões dos pareceres por motivo e localização das solicitações. 

Para as “Reformas Simplificadas”, conforme já observado, muitas vezes não são apresentados 

projetos de intervenção, diante disso, o Parecer Técnico apresenta as recomendações para a 

intervenção. Os pareceres motivados pela solicitação de Equipamento Publicitário orientam o 

material a ser utilizado, as dimensões, a partir da relação de proporção com a fachada, tipo de 

instalação, estrutura, utilização de cores, entre outros, uma vez que não existe normativa 

específica para engenhos publicitários nem a Portaria nº001/1993 faz menção a eles.  

Na qualidade de produto do processo de análise de intervenção, a elaboração do Parecer 

Técnico está submetida à Portaria nº001/1993, que, afinal, constitui o instrumento de 

aplicação dos critérios de preservação do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de 

Goiás (além das demais legislações incidentes). A alusão direta aparece em 31 (18%) 

pareceres que citam os artigos da Portaria no campo “Considerações”; destes pareceres, a 

maioria conclui pelo indeferimento (39%) ou deferimento conforme especificação de 

exigências (48%). Este dado é fundamental para verificar a aplicabilidade da Portaria, e sua 

validade como instrumento de não aprovação ou de determinações de critérios para as 

intervenções. 
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Da amostra de Pareceres em que a Portaria nº001/1993 é mencionada, 11 respondem por 

intervenções na área de entorno, o que representa 43% do total de solicitações na referida 

área. Considerando que a estrutura da Portaria desenvolve mais exaustivamente os critérios e 

parâmetros para a área de entorno, verifica-se coerência na sua aplicação. Os artigos citados 

mais frequentemente são: 3º, 6º e 7º. O Artigo 3º diz respeito dos critérios a serem 

preservados na área tombada, sendo amplamente mencionados seus §2º e §3º a respeito dos 

critérios sobre a volumetria, a composição de fachadas e de telhados das novas construções e 

§8º sobre a definição da taxa de ocupação máxima. Os demais artigos especificam os critérios 

para os setores definidos na área de entorno. 

No universo dos indeferimentos, do qual 39% citam a Portaria conforme já observado acima, 

65% se referem à intervenções na área tombada. Investigando a amostra, verificou-se que nos 

demais Pareceres (que não citam a Portaria), a construção de argumentos sobre a decisão da 

não aprovação, se fundamenta estudos técnicos específicos, tais como: estudos de visadas (ver 

título “3.2.1. Intervenção em edificação localizada na área tombada”, p.104), estudos de 

perfil de via, levantamentos arquitetônicos para análise do arcabouço e tipologia do imóvel, 

análises de vizinhança imediata, entre outros, para a definição dos critérios de intervenção.  

Estas questões apontam as limitações da Portaria com relação ao perfil das demandas atuais. 

 

 

3.2. Aplicação de parâmetros urbanísticos em casos emblemáticos 

 

 

Os embates provocados pelas tensões entre os parâmetros urbanísticos e valores de 

preservação são inevitáveis na atuação institucional de proteção do patrimônio cultural. Os 

valores atribuídos aos patrimônios arquitetônico e urbano raras vezes são arraigados nas 

legislações de ordenação e controle do uso e ocupação das cidades. Isso cria um espaço de 

conflito em que, frequentemente, os interesses – de preservação e de ocupação - são 

colocados diametralmente opostos, sobretudo quando recai o peso econômico do solo urbano, 

muito embora não o sejam necessariamente. 
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Duas situações em que os debates foram extensos serão apresentadas a fim de elucidar a 

atuação prática do Escritório Técnico do IPHAN em Goiás, destacando-se as discussões 

apresentadas nos capítulos anteriores. Em ambos os casos é interessante observar a forma 

como outros condicionantes (preservação ambiental, ocupação do solo urbano e as 

transformações do campo do patrimônio cultural) foram inseridos nos debates e integraram os 

interesses da preservação. 

A ampliação das discussões e o aprofundamento conceitual que a exposição destes casos 

permite correlacionar às discussões apresentadas nos capítulos anteriores aos embates 

cotidianos das atividades de preservação. A apresentação das situações reais e polêmicas 

também possibilitará delinear os limites da aplicação da Portaria nº001/1993 enquanto 

instrumento da preservação institucional, tanto em termos positivos quanto negativos, além de 

verificar as possibilidades de sua associação a outros instrumentos legais de parâmetros 

urbanísticos. 

Os casos serão debatidos a partir da exposição e análise dos documentos referentes as 

intervenções levantados nos arquivos físico e digital do ETEC Goiás. Nesta base documental 

foram resgatados os procedimentos de análise e aprovação de projetos e a fiscalização das 

intervenções. Vale assinalar que os dois casos analisados foram acompanhados durante o 

período do PEP/Mestrado Profissional como parte das atividades de natureza prática, 

realizadas na rotina da área finalística das Unidades do IPHAN, conforme estabelecido pelo 

Programa. 

 

 

3.2.1. Intervenção em edificação localizada na área tombada 

 

 

A apresentação do caso do imóvel a Rua Boa Vista, nº 23 pretende ilustrar o viés das 

transformações conceituais no campo do patrimônio, aplicadas na realidade do patrimônio 

urbano, a forma como as novas noções e leituras foram apropriadas e as definições e 

delimitações do patrimônio urbano da cidade de Goiás. Como desdobramento, o caso permite 
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refletir como essas transformações foram contornadas pela gestão, através dos instrumentos 

de proteção. 

 

Figura 31: Localização da intervenção na área tombada. Mapa base: MADEIRA, 2007, p.57. Organização: 

OLIVEIRA, 2013. 

A Rua Boa Vista se localiza na área tombada do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da 

cidade de Goiás rerratificada em 2004. A instrução desta revisão e consequente ampliação do 

perímetro de tombamento foi pautada em valores associados às noções de paisagem cultural e 

ambiência, conforme exposto no Capítulo 01 (ver “1.2.2. Conjunto Arquitetônico e 

Urbanístico da cidade de Goiás”, p. 38-56). Verifica-se, portanto, que as alterações não 

comprometeram a significância do bem e que essa nova construção de valores permitiu a 

inclusão de áreas que, embora não apresentassem as características originais e íntegras da 

arquitetura e do urbanismo tradicionais, são representativas do processo histórico da ocupação 
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urbana e da assimilação de novas tipologias estilísticas, isto é, caracterizam um registro 

documental da história urbana. 

Posto isso, trata-se de uma área urbana que até 2004 caracterizava entorno do bem tombado, 

sujeita aos critérios de preservação como tal, sofreu intervenções que não seriam passíveis ao 

contexto tombado. Estas intervenções foram analisadas a partir de conceitos resguardados à 

proteção dos entornos, como ambiência e paisagem urbana, de forma a não comprometer nem 

reduzir a visibilidade do bem tombado; todavia comprometeram o aspecto original e autêntico 

(considerando os aspectos e conceitos adotados nos dois momentos anteriores do 

tombamento) das edificações ali localizadas. 

Retornando ao caso, a documentação encontrada na pasta “Rua Boa Vista, 23” se refere às 

duas intervenções na edificação, entre os anos 2006-2013 (Pasta 06, Gaveta 02, Arquivo 04 

do Arquivo do ETEC Goiás). Uma execução de serviços emergenciais de recuperação e 

estabilização do imóvel com financiamento da União e uma solicitação de intervenção no 

imóvel. Para este debate é interessante analisar somente a intervenção solicitada, dado os seus 

desdobramentos e as discussões decorrentes. O recorte documental se inicia com o 

encaminhamento de projeto ao IPHAN para aprovação de intervenção
40

. A proposta 

apresentada foi indeferida por Parecer Técnico s/nº de 24 de agosto 2009, a partir da seguinte 

justificativa: “o estudo apresenta-se com uma descaracterização arquitetônica e cultural do 

imóvel, integrante em núcleo urbano tombado”. 

A proposta arquitetônica reorganizava o layout interno prevendo demolições de parte 

significativa do edifício a fim de aproveitar melhor a orientação solar, as vistas e a ventilação. 

O volume foi bastante alterado na parte posterior da edificação, assim como o diagrama de 

cobertura. Uma questão polêmica do projeto, levantada na análise é que a cobertura havia sido 

objeto de serviços emergenciais de recuperação e estabilização financiados pelo IPHAN em 

2007 seria completamente alterada e reconstituída no então projeto
41

. 

                                                           
40

 Ofício nº08/2009 – Prefeitura Municipal de Goiás, do dia 14/09/2009 contido na Pasta 06, Gaveta 02, Arquivo 

04 do Arquivo do ETEC Goiás. 
41

 Conforme o Relatório de Obra – segunda medição, do dia 07/03/2007: “Os serviços compreendem a remoção 

do telhado da cozinha, substituindo todo madeiramento existente (nó de porco) com reaproveitamento de telhas e 

madeiramento recortado, próprio do imóvel; recuperação da calha; demolição de parede pau-a-pique 

comprometida estruturalmente e recuperação de outra, substituindo peças deterioradas; execução de parede de 

tijolos; execução de colunas de concreto; colocação de tela no reboco e execução de reboco interno.” Documento 

contido na Pasta 06, Gaveta 02, Arquivo 04 do Arquivo do ETEC Goiás.. 
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Figura 32: Proposta arquitetônica previa alterações complexas no layout do imóvel. Fonte: arquivo ETEC 

Goiás. 

 

Figura 33: O imóvel passou por obras emergenciais de estabilização e recuperação em 2007. Fonte: arquivo 

ETEC Goiás. 
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Apesar de que não cabia ao Escritório Técnico do IPHAN em Goiás avaliar as alterações 

internas do imóvel, considerando o tombamento do conjunto urbano (desde que não 

interferissem na volumetria ou composição de fachada e de cobertura), identificou-se a praxe 

em orientar as propostas de intervenções de forma que a conservar os sistemas construtivos e 

elementos arquitetônicos tradicionais. Tal posicionamento fundamenta-se na atribuição de 

valores ao aspecto vernacular do patrimônio da cidade de Goiás.  

O Parecer Técnico nº16/2010 ratifica o anterior indeferindo a proposta volumétrica da 

cobertura, uma vez que seria visível desde a fachada frontal, e do jardim interno no corpo 

principal do edifício por acarretar risco e potencializar a descaracterização e/ou alteração do 

edifício que apresenta sistema construtivo tradicional com estrutura em gaiola de madeira. 

Face ao indeferimento, a intervenção não foi realizada e o caso ficou suspenso. Em 2011 a 

proprietária retornou à Unidade para protocolar nova solicitação, por meio do Requerimento 

nº5050/2011, tipo “Informação Básica”, sobre a possibilidade de construir um segundo piso 

na área posterior do edifício, distante 12 m do alinhamento frontal, encaminhando, em anexo, 

a proposta arquitetônica de ampliação do imóvel.  

O método para realizar a análise do projeto e os estudos para definição dos parâmetros 

possíveis para esta intervenção considerou que o volume correspondente ao segundo 

pavimento resultaria em impacto visual sobre o conjunto tombando, todavia, verificou-se que 

os imóveis adjacentes já possuíam alterações volumétricas, realizadas anteriormente a 2004, 

quando a área ainda estava inserida no perímetro de entorno do bem tombado. Neste período, 

os parâmetros para a referida área definidos pela Portaria nº001/1993, em seu Artigo 9º, 

permitiam telhados e trechos assobradados acima do limite de um pavimento e altura máxima 

de fachada de 3,50 m., desde afastados 8,0 m. do logradouro até a altura máxima de 6,0 m. 

Observando os critérios da mesma Portaria, mas para o contexto da área tombada, deve ser 

preservada “a volumetria das edificações, inclusive nos acréscimos admissíveis para a 

ocupação das áreas livres nos terrenos existentes, obedecidos os demais critérios desta 

Portaria e normas federais, estaduais e municipais incidentes” (IBPC, 1993, p.2). Não 

obstante, estabelece que “as construções novas, inclusive acréscimos, não poderão impedir ou 

reduzir a visibilidade originária da área tombada, devendo ainda manter as relações de volume 

e cor do seu ambiente, caracterizando-se, entretanto, como construções contemporâneas” 

(IBPC, 1993, p.2). 
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A análise resultou, então, do embate entre a existência dos casos precedentes compatíveis com 

os critérios para entorno, executados antes de 2004; os termos normativos que não se 

aplicavam à realidade morfológica daquele conjunto, de formação tardia em relação à 

ocupação do núcleo original, além dos valores de paisagem, ambiência e visibilidade, que 

nortearam a rerratificação do tombamento em 2004. Diante desta tela, foi elaborado um 

estudo das relações volumétricas entre os edifícios a partir de campos visuais em que foi 

simulada a inserção de um possível novo volume. 

 

Figura 34: Acima: simulação da volumetria proposta na parte posterior da edificação a partir da análise dos 

gabaritos máximos de cumeeira das edificações vizinhas. Abaixo: estudo de altimetria e de inclinação de telhado 

(cumeeira paralela a via) a partir da proposta arquitetônica. Fonte: Pasta 06, Gaveta 02, Arquivo 04 do Arquivo 

do ETEC Goiás. 

A partir das simulações da volumetria da edificação foi possível prever o impacto visual da 

intervenção em relação às construções vizinhas. A partir destas referências foi possível definir 

os parâmetros admissíveis para que a intervenção não interferisse negativamente na harmonia 

morfológica e paisagística do seu conjunto imediato e no todo da área tombada. Ficaram 

assim definidos pelo Parecer Técnico nº 59/2011, que os planos de cobertura deveriam 

obedecer a inclinação de 25% a 30%; o caimento da cobertura seria com a cumeeira paralela a 
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rua; e o gabarito máximo da cumeeira não deveria ultrapassar 6,30 m. a partir do nível do 

primeiro piso da proposta distante 18,60 m. do alinhamento frontal. 

 

 

3.2.2. Intervenção na área de entorno 

 

 

A área do morro das Lajes está incluída na poligonal de entorno do Conjunto Arquitetônico e 

Urbanístico de Goiás. Constitui-se de área verde fundamental para apreensão da paisagem 

urbana protegida pela rerratificação do tombamento em 2004, (ver título “1.2.2. Conjunto 

Arquitetônico e Urbanístico da cidade de Goiás”, p.38). Basicamente, trata-se da construção 

irregular de imóvel no entorno da área tombada, em terreno de mata de encosta do Morro das 

Lajes, sem prévia anuência do IPHAN.  

Foram encontradas duas pastas relativas à “Intervenção irregular no Morro das Lajes” no 

arquivo físico do ETEC Goiás, além das versões digitais dos documentos produzidos pela 

Unidade, e o acompanhamento fotográfico digital realizado nas atividades de fiscalização. A 

presente discussão se deterá no caso da construção irregular no terreno da Rua Barreira do 

Norte, nº07 (Pasta 01, Gaveta 02, Arquivo 06 do Arquivo do ETEC Goiás). 

Em julho de 2003, a fiscalização do ETEC Goiás constatou construção irregular em fase 

estrutural, no referido terreno. Em função disso, foi emitida uma Notificação de Fiscalização 

para o proprietário, solicitando seu comparecimento imediato até a Unidade local do IPHAN. 

O documento menciona que o local da construção é protegido por legislação ambiental 

estadual, enquanto Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra Dourada e como área de 

preservação paisagística do núcleo tombado, considerado também pela UNESCO como área 

de proteção ambiental. Tal notificação foi subsidiada pelo Relatório de Vistoria do dia 14 de 

julho de 2003, que já menciona a irregularidade da obra conforme a Portaria Regional nº 

001/1993 nos termos dos artigos 5º ao 8º
42

.  

                                                           
42

 “Art. 5º - A área de entorno fica dividida em sub-áreas (...), e com suas caracterizações definidas no Artigo 6º, 

adiante./ Art. 6º § 2º - A área de entorno deve garantir a manutenção das áreas verdes de proteção ambiental, 
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Figura 35: Localização da área de intervenção no entorno do bem tombado (em alaranjado). Mapa base: 

MADEIRA, 2007, p.57. Organização: OLIVEIRA, 2013. 

 

Figura 36: Intervenção já iniciada em fase estrutural constatada pela fiscalização do ETEC Goiás. Foto: 

Relatório de Vistoria 14/07/2003: arquivo ETEC Goiás. 

                                                                                                                                                                                     
constituídas pelas chácaras e os morros Dom Francisco e Cantagalo e outeiro de Santa Bárbara, (...) / Art. 7º - As 

sub-áreas referidas no art. 5º, doravante denominadas Setores, ficam a seguir caracterizadas: I – Setores A1, A2, 

A3 e A4, caracterizados como áreas de interesses ambiental e ecológico; / Art. 8º - Os projetos dentro dos setores 

A1, A2, A3 e A4 deverão atender as seguintes exigências: / § 1º - Qualquer intervenção nesses setores estará 

sujeita a projetos especiais de parcelamento, ocupação e uso, tendo em vista a proteção ambiental das áreas.”  
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Na mesma data de emissão da Notificação, a 14ª Superintendência Regional do IPHAN, assim 

chamada à época, enviou ofícios para o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, 

para a Promotoria do Meio Ambiente do MPE, para a Promotoria Pública de Goiás/GO e para 

Agência Goiana de Meio Ambiente (hoje Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos - SEMARH) solicitando atenção destas instituições para o assunto relatado e que, 

esta última embargasse a execução das obras
43

.  

Ainda no mesmo mês, o proprietário protocolou no ETEC Goiás, Requerimento para 

autorização de construção de residência em dois pavimentos com área total construída de 325 

m² em lote urbano na Rua Barreira do Norte, nº 07, que deu origem ao processo nº 

01516.000110/2003-85/14ªSubRegional/IPHAN. Muito embora o projeto se referisse a 

intervenção comercial “Pousada Alto Santana”, na realidade trata-se de residência de dois 

pavimentos apoiados em corte escalonado do terreno sobre patamar, com sistema de 

contenção em muro de arrimo e volume edificado predominantemente longitudinal no sentido 

do corte, voltado para o vale onde se encontra a área urbana tombada. 

O caso permaneceu em hiato até janeiro de 2004, quando a extinta Agência Goiana de Meio 

Ambiente emitiu Advertência nº2841/2004 para o proprietário solicitando a paralisação 

imediata da obra iniciada “por tratar-se de área de preservação permanente conforme 

legislação
44

” além da retirada do material de construção, conforme o Parecer Técnico 

nº12/2004-DAP, que foi encaminhado ao IPHAN.  

Em setembro de 2007 o Ministério Público Federal solicitou informações a respeito do estado 

de conservação em que se encontrava o Morro das Lajes. Prontamente a fiscalização do ETEC 

Goiás realizou vistoria e verificou que as obras continuam paralisadas, o que permitiu o inicio 

do processo de recomposição vegetal, escondendo parcialmente a construção. 

O caso ficou novamente suspenso, até agosto de 2011 quando a fiscalização do ETEC Goiás 

constatou que a obra havia sido retomada e encontrava-se em estágio adiantado, ainda sem 

prévia anuência do IPHAN. Note-se que nesta data os procedimentos institucionais de 

aprovação de projeto e fiscalização já eram regulamentados pelas Portarias nºs420 e 187, 

                                                           
43 

À época os instrumentos de fiscalização nem do “poder de política” do Iphan eram regulamentados, o que veio 

ocorrer em dezembro de 2010 com a promulgação da Portaria nº187. 
44

 Cf. Lei Estadual nº12.596 de 14 de março de 1995, Art. 5º, inciso VI, se refere ao critério de inclinação 

superior a 100%, que configura Área de Preservação Permanente. 
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respectivamente. Posto isso, em vistoria de fiscalização foram imediatamente lavrados a 

Notificação para Apresentação de Documentos (NAD) nº14359 e o Termo de Embargo (TE) 

nº 9352, ambos do dia 03 de agosto de 2011. 

A referida NAD solicitava que o proprietário apresentasse requerimento preenchido e 

assinado, o projeto arquitetônico da intervenção e o licenciamento ambiental no prazo de 05 

dias a partir do recebimento da correspondência. O documento ainda informava que 

Em 2003 o Iphan emitiu a Notificação de Fiscalização em razão do local está 

protegido pela legislação ambiental do estado de Goiás - APA da Serra Dourada e 

como área de preservação paisagística do núcleo tombado e sua vizinhança. 

Igualmente foi emitida a advertência nº7811 pela Agência Goiana do Meio 

Ambiente em 26/04/2004 (NAD 14358, de 03/08/2011. Assinada pela fiscal Edinéa 

de Oliveira Ângelo contida na Pasta nº01, Gaveta 02, Arquivo 06 do Arquivo do 

ETEC Goiás). 

O TE descreve a intervenção como "Obra em construção sem anuência prévia do IPHAN" e a 

irregularidade por ser "Obra paralisada em 2004 pela Agência Goiana de Meio Ambiente e 

IPHAN" (TE nº9352, de 03/08/2011, assinado pela fiscal do IPHAN Edinéa de Oliveira 

Ângelo contido na Pasta nº01, Gaveta 02, Arquivo 06 do Arquivo do ETEC Goiás) 

 

Figura 37: Estagio da intervenção em vistoria realizada no dia 03 de agosto de 2011. Foram imediatamente 

emitidas NAD e TE. Fonte: arquivo ETEC Goiás. 

A demanda gerou abertura do processo administrativo nº01516.001020/2011-11 “Referente à 

intervenção em imóvel situado no Morro das Lages/Goiás – GO”, no qual foram incluídos 

Relatório Fotográfico e Laudo de Constatação, relatando o então estágio da intervenção em 



114 

 

agosto de 2011: estrutura e fechamento em alvenaria concluídos, cobertura e instalação de 

esquadrias em andamento. 

No devido prazo o proprietário protocolou defesa questionando os motivos do TE e NAD, 

alegando que a área não constituía uma APP, conforme documentos emitidos pela extinta 

Agência Goiana de Meio Ambiente
45

. A defesa também questionou as competências do 

IPHAN e da Prefeitura Municipal, requerendo por fim, a nulidade dos documentos expedidos 

pelo IPHAN, uma vez que a edificação estaria inserida em área urbana edificante. Cabe 

ressaltar que esta “nova” posição da então Agencia Ambiental era desconhecida pelo IPHAN. 

Diante do imbróglio, a Superintendência do IPHAN em Goiás acionou a Secretaria Estadual 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH - para retificar a posição quanto à 

edificação em tela, e a Prefeitura Municipal de Goiás para esclarecer se o terreno se localizava 

no perímetro urbano e quais os parâmetros urbanísticos aplicáveis para a área
46

. 

A Prefeitura Municipal de Goiás esclareceu que o terreno de fato se inseria no perímetro 

urbano e que foi emitido alvará para construção de imóvel residencial com área de 155,47m² 

no terreno de 7.700m², uma vez que o projeto apresentado atendia aos requisitos básicos 

exigidos pela Prefeitura
47

. Não houve manifestação formal da SEMARH, muito embora a 

fiscalização do ETEC Goiás e o proprietário tenham acompanhado vistoria técnica daquela 

instituição no terreno em 05/10/11, ocasião em que foi verificada inclinação superior a 45º a 

partir de dois pontos na propriedade, o que a enquadrava como APP, conforme Lei Estadual 

nº12.596 de 14 de março de 1995. 

Paralelo às correntes medidas administrativas do IPHAN, o proprietário impetrou Mandado 

de Segurança com pedido de liminar contra ato ilegal praticado pelo ETEC Goiás, a saber, o 

procedimento de fiscalização no imóvel em questão. Para além dos desdobramentos jurídicos, 

                                                           
45

 O proprietário protocolou defesa diante da Advertência nº2841/2004, afirmando que a área em questão não se 

tratava de APP. Diante disso, a então Agencia Ambiental solicitou nova vistoria para verificar se realmente se 

trata de APP (Parecer Jurídico nº98/2004/ASJ). Segundo Auto de Inspeção (25/05/2004) não foram identificados 

danos ambientais em decorrência da construção irregular. Em face disso, a Agência emitiu o Despacho 

600/2004-ASJ ponderando a necessidade de definir se a área realmente se encontra em unidade de conservação e 

ainda confrontar com o zoneamento municipal, para averiguar se é área urbana. Finalmente, a Análise Processual 

Nº350/2005 atestou que a construção não se encontrava em APP, e está localizada em área urbana. Documentos 

contidos na Pasta nº01, Gaveta 02, Arquivo 06 do Arquivo do ETEC Goiás. 

46 Ofícios nº311/11 e 314/11/COORD. TÉCNICA/IPHAN-GO, do dia 17/08/2011, contidos na Pasta nº01, 

Gaveta 02, Arquivo 06 do Arquivo do ETEC Goiás. 
47

 Ofício nº018/2011/Diretoria de Arrecadação e Fiscalização/PMG, do dia 22/09/2011, contido na Pasta nº01, 

Gaveta 02, Arquivo 06 do Arquivo do ETEC Goiás. 
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que resultaria na extinção do processo sem resolução do mérito
48

 é pertinente analisar o 

argumentos presentes no embate.  

O proprietário utilizou a mesma estrutura da defesa anteriormente protocolada no IPHAN, 

segundo a qual, a princípio, não teria ocorrido infração contra os artigos 17 e 18 do Decreto-

Lei nº25/1937, uma vez que “ao construir casa para sua residência, em lote urbano situado na 

área de entorno, fora, portanto da área tombada, não destruiu nem demoliu ou mutilou 

nenhum bem tombado, menos ainda o reparou pintou ou restaurou” (Mandado de segurança 

com pedido de liminar de 30/09/2011, p.3/15. contido na Pasta nº01, Gaveta 02, Arquivo 06 

do Arquivo do ETEC Goiás), igualmente, argumentou que a construção não impedia nem 

reduzia a visibilidade dos bens tombados. Mencionava que, segundo a Portaria nº187/2010 do 

IPHAN, no seu Artigo 7º, a NAD não seria válida, pois a obra não incorreria em dano por 

estar localizada na área de entorno e não impedia a visibilidade do bem tombado, o que, 

consequentemente invalidaria também o TE. 

Com relação às questões ambientais, alegava a inexigibilidade de licenciamento ambiental, 

fundamentado pela documentação da Agencia Ambiental atestando que a área não tratava de 

APP. Finalmente, quanto à legislação municipal, observava que as diretrizes do Plano Diretor 

da Cidade de Goiás estimulavam a ocupação dos vazios urbanos e que o lote em questão não 

estaria definido como área de preservação. 

Concluindo, o texto afirmava que “nem mesmo a legislação do Município de Goiás – a única 

aplicável in casu – opõe óbice ao empreendimento”. O solicitante ainda destacou “que o 

projeto, da forma como está sendo executado, guarda perfeita relação de pertinência temática 

com o conjunto colonial barroco tombado”. 

Fica clara a fragilidade dos argumentos técnicos de preservação, que foram construídos de 

modo desarticulado dos valores atribuídos ao bem. Além do mais, o proprietário ignorou 

completamente as exigências legais que não foram cumpridas por ele, da prévia aprovação de 

projetos de intervenção pelo IPHAN, tanto na área tombada, como no seu entorno. 

No andamento do trâmite jurídico, foi solicitado ao IPHAN prestar os devidos 

esclarecimentos sobre o caso. Na Informação Técnica nº73/11/COORD. TÉCNICA/IPHAN-

                                                           
48

 Sentença do processo 41876-57.2011.4.01.3500, datada de 13/12/2011, contida na Pasta nº01, Gaveta 02, 

Arquivo 06 do Arquivo do ETEC Goiás.. 
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GO foram apresentadas as motivações e os desdobramentos do caso no âmbito do IPHAN. 

Primeiramente foram contextualizados os valores que ensejaram o tombamento do Conjunto 

Arquitetônico e Urbanístico da cidade de Goiás, reportando à inscrição do bem no Livro do 

Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e ao reconhecimento da cidade pela 

UNESCO como Patrimônio Mundial, direcionando a discussão sob a perspectiva da paisagem 

cultural.  

Desta argumentação, se desdobraram as noções de ambiência e visibilidade, as quais 

estabelecem uma “relação indissociável do conjunto com seu entorno, do patrimônio 

edificado com a paisagem” de forma que “a área em questão é tanto ‘entorno’ do sítio 

tombado como também, enquanto paisagem é bem cultural por si só” (Informação Técnica 

nº73/11/COORD. TÉCNICA/IPHAN-GO, de 17/11/2011, contida na Pasta nº01, Gaveta 02, 

Arquivo 06 do Arquivo do ETEC Goiás). 

O texto também esclarece que os procedimentos de fiscalização foram realizados em devida 

conformidade com a Portaria nº187/2010, e, por fim, apresenta um estudo técnico dos 

impactos visuais da intervenção, fundamentado nos colocados conceitos de ambiência e 

visibilidade. A metodologia desta análise consistiu na produção de imagens da cidade a partir 

de diversos pontos da área tombada com diversos ângulos e zoom distintos, sendo que 

em todas elas é possível distinguir que a edificação se sobressai claramente à massa 

verde circundante, desarmônica àquela paisagem, caracterizando afronta 

inquestionável aos Arts. 17 e 18 do Decreto Lei nº25 (1937), e, por consequência, 

dano ao patrimônio cultural brasileiro tutelado (Informação Técnica 

nº73/11/COORD. TÉCNICA/IPHAN-GO, de 17/11/2011, contida na Pasta nº01, 

Gaveta 02, Arquivo 06 do Arquivo do ETEC Goiás). 
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Figura 38: Impacto visual da intervenção nas perspectivas da área tombada. Foi realizado um estudo a partir de 

pontos de visada: panorâmica (página anterior), Rua Moretti Foggia (esquerda) e Rua Félix de Bulhões (direita). 

Fonte: arquivo ETEC Goiás. 

Muito embora o processo judicial tenha sido encerrado, o trâmite administrativo prosseguiu. 

Até o fim do levantamento de dados desta pesquisa, em abril de 2013, cabe destacar que foi 

informado pelo IBAMA, após vistoria em abril 2012 que, de fato, a propriedade não se 

caracterizava como área de preservação permanente conforme Art. 2º do Código Florestal
49

. 

Até o referido período, a fiscalização do ETEC Goiás havia constatado andamento da 

construção irregular, desrespeitando o TE Nº9352/2011. 

  

Figura 39: Fiscal do IBAMA constata que não se trata de APP conforme medição de inclinação do terreno, que 

não é superior a 45º. À direita, estagio da obra em novembro/2012 com conclusão da cobertura. Fonte: arquivo 

ETEC Goiás. 

É importante ressaltar que a Portaria nº001/1993 é citada somente no Relatório de Vistoria do 

dia 14/07/2003. Convém observar que nesta data o tombamento se aplicava ao “Roteiro 

Histórico e Artístico da cidade de Goiás” (ver título “1.2.2: Conjunto Arquitetônico e 

                                                           
49

 Ofício nº612/2012 – GABIN/TIDEC/IBAMA-GO, do dia 10 de abril de 2012, contido na Pasta nº01, Gaveta 

02, Arquivo 06 do Arquivo do ETEC Goiás. 
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Urbanístico da cidade de Goiás”, p.38), apesar das discussões sobre paisagem cultural e 

arquitetura vernacular realizadas na Instituição, por ocasião da elaboração do Dossiê de 

inscrição da cidade de Goiás na lista do Patrimônio Mundial e da articulação para 

rerratificação do tombamento do conjunto. Pode-se presumir que, no primeiro momento foi 

conveniente e necessário ao IPHAN assumir a legislação ambiental sob a defesa do 

patrimônio cultural, mesmo porque as ações de fiscalização do IPHAN ainda não estavam 

regulamentadas e os órgãos ambientais também tem poder de polícia. 

A partir do momento em que a legislação ambiental não pode mais sustentar o embate, a 

estratégia foi retomar os termos do Decreto-Lei nº 25/37 quanto à consumação ou não do 

dano. Nesse nível da discussão a jurisprudência da Portaria nº001/1993 é parca. Não bastasse, 

seus termos aplicáveis à área em questão estabelecem parâmetros segundo os quais a 

intervenção em andamento seria passível de aprovação
50

,o que causaria grave dano ao bem 

tombado, especialmente sob a perspectiva dos valores construídos nas noções de ambiência, 

visibilidade e paisagem. 

                                                           
50

 O artigo 8º da Portaria nº001/1993 estabelece as exigências mínimas para os projetos dentro dos setores A1, 

A2, A3 e A4, onde estaria localizada propriedade em questão. Ainda que defina a proteção ambiental das áreas, a 

Portaria determina área de lote mínimo de 1600m², gabarito máximo para edificação de 7,00 metros e recomenda 

utilização de materiais tradicionais como telhas de barro e estrutura aparente de madeira.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As discussões sobre a aplicação de parâmetros urbanísticos na prática de preservação ainda 

são bastante fragmentadas. Este trabalho representou o esforço de identificar e aprofundar 

uma interface entre o planejamento urbano e a preservação. A investigação sinalizou que, de 

fato, a definição de parâmetros urbanísticos não só contribuiu para a conformação material da 

cidade de Goiás, mas atua de fato na sua preservação.  

Ao longo do Capítulo 01, foi traçado um panorama da formação arquitetônica e urbana da 

cidade de Goiás, perpassando os principais conceitos do campo do patrimônio urbano para 

então discutir os valores que lhe foram atribuídos. Diante dos diversos enfoques e paradigmas 

as noções de monumento, historicidade urbana, documento e registro de ocupação, ambiência 

ou finalmente paisagem cultural, identificou-se a evolução de conceitos e práticas que 

resultaram em três momentos de tombamento da cidade de Goiás. 

Verificou-se os diferentes enfoques, conflitos e embates a respeito dos valores que se atribuía 

às cidades, desde o inicio das atividades institucionais de preservação. Resultado destas 

discussões, a própria transformação da atuação do IPHAN foi evidenciada por meio do 

tombamento na cidade de Goiás, em cada momento qual a atribuição de valor se pautou em 

noções distintas. Foi à guisa destes valores que a prática institucional se incumbiu, desde 1951 

com o tombamento, de proteger a estrutura material do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico 

da cidade de Goiás. 

Desta feita, foi imprescindível apreender quais os valores atribuídos, para tão logo 

compreender o sentido das atividades de preservação da cidade de Goiás no âmbito 

institucional. A realização de quaisquer atividades de proteção é fundamentada nos valores 

atribuídos, que, igualmente devem embasar os dispositivos legais e práticos de atuação. 

A inscrição do conjunto nos Livros do Tombo de Belas Artes, Histórico e Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico em 1978, assim como a inscrição na lista do Patrimônio Mundial 

em 2001 e a consequente rerratificação da área tombada em 2004, indicaram novas 

perspectivas de valores atribuídos à cidade de Goiás, dos quais se infere (hoje) as noções de 

ambiência, visibilidade e paisagem cultural. 
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No Capítulo 02, investigou-se como o processo de formação e consolidação da cidade de 

Goiás foi condicionado pelos instrumentos reguladores da forma, ordenação espacial e função 

urbanas. Constatou-se que, embora o planejamento urbano não fosse incisivo, desde a 

fundação da antiga Vila Boa, os instrumentos de controle foram determinantes para sua 

constituição urbana e para manutenção dos aspectos arquitetônicos e urbanísticos ao longo 

dos séculos XVIII e XIX. 

Até o começo do século XX os princípios de alinhamento e linearidade definiram aspectos 

como contiguidade e linearidade, além do padrão das edificações, caracterizando um perfil 

edilício e de urbanização, cuja macroestrutura se mantem até hoje. As novas tipologias, 

elementos e estilos foram sendo introduzidos gradualmente, de forma que não 

comprometeram a estrutura e o agenciamento arquitetônico e urbano.  

A preocupação de se propor legislações que conservassem a paisagem harmoniosa da capital 

segundo o padrão de edificações alinhadas e com ritmo foi determinante para a constituição 

do patrimônio urbano da cidade de Goiás, isto é, elas condicionaram que determinados 

padrões se mantivessem nas estruturas arquitetônica e urbanística. Mesmo depois da perda do 

título de capital, as leis urbanísticas posteriores se pautaram nesses mesmos princípios, muito 

embora sinalizassem alguma repulsa ao estilo arquitetônico tradicional, utilizando termos 

pejorativos como “beiradão” ou permitissem a inserção do “gosto moderno”, o que resultou 

na introdução dos novos estilos arquitetônicos do século XX no contexto tradicional. 

A partir do tombamento, mas especialmente ao longo dos anos 1970, foi constatada uma 

mudança de paradigma com relação à definição de critérios de preservação. A Lei nº16 de 03 

de julho de 1975, que propôs a proteção de logradouros além da definição da área então 

tombada, tão logo ensejou a ampliação do próprio tombamento, resultante da construção de 

novos valores, que por sua vez influenciou as legislações nos anos seguintes. 

O conjunto da legislação urbanística dos anos 1980, entre elas, as Leis de Uso e Ocupação do 

Solo, Zoneamento e Código de Edificações estabeleceram diretrizes e definições gerais de 

preservação, não especificando parâmetros urbanísticos. Todavia, cabe observar que, mesmo 

que de forma incipiente, os novos valores atribuídos à área tombada ampliada, foram 

assimilados pelas novas posturas. Inclusive as áreas verdes que logo seriam incluídas na 

rerratificação do tombamento, já foram interpretadas como elementos de valor paisagístico 

naquele momento. Também o Plano Diretor notoriamente absorveu as noções sobre 
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visibilidade e ambiência em discussão. Mesmo que os parâmetros ainda estivessem vagos, os 

conceitos aparecem nas definições sobre os elementos a serem preservados, respaldando a 

preservação do conjunto. 

No âmbito institucional, a Portaria nº001 de 22 de abril de 1993 foi o marco regulatório das 

intervenções na área protegida, construída sob os valores que ensejaram o tombamento em 

1978 além dos princípios de visibilidade e ambiência, especialmente considerando abordagem 

para definição da área de entorno, cuja delimitação foi formalizada por este instrumento.  

Apesar de, novamente, os perímetros de tombamento e da área de entorno do bem terem sido 

ampliados em 2004, sob a noção de paisagem cultural, a Portaria nº001/1993 ainda é o marco 

regulatório utilizado nas atividades cotidianas de preservação. Após verificar que, de fato, os 

parâmetros urbanísticos determinados ao longo da história da ocupação e das transformações 

da cidade de Goiás condicionaram sua estrutura urbana, seus padrões arquitetônicos e 

contribuíram para sua preservação, foi necessário entender o outro lado do embate, isto é, 

quais são as demandas de transformação que defrontam (ou não) os critérios de preservação. 

Assim, partindo da realidade do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de Goiás e 

da prática institucional da sua preservação, no Capitulo 03, investigou-se as demandas 

urbanas, uma vez que o patrimônio urbano está submetido a inevitável dinâmica de 

transformação. Foi identificado um perfil de solicitações de intervenções que concerne mais a 

serviços de manutenção e conservação dos bens do que alterações significativas que 

pudessem comprometer os valores atribuídos. O que pode ser associado à aproximação entre 

Instituição e comunidade através do Escritório Técnico local. 

Por outro lado, verificou-se que a Portaria nº001/1993 possui limitações no âmbito das 

atividades a serem realizadas, particularmente na análise de projetos e proposição de soluções 

projetuais para as demandas de transformação de uso e forma da edificação. Faz-se necessário 

buscar outros instrumentos de apoio e desenvolver argumentações pautadas na atribuição de 

valores, o que é extremamente necessário, pois a defesa do patrimônio cultural compete a 

todas as esferas de poder e à comunidade detentora.  

A questão dos valores atribuídos consiste em aspectos subjetivos os quais, muitas vezes, são 

de difícil interlocução, pois envolvem valores afetivos ou simbólicos. Qualquer ação em bens 

culturais não é exclusivamente técnica, pois exige uma reflexão crítica fundamentada nos 
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valores e significados que lhes foram atribuídos. Da mesma maneira, os critérios mediadores 

devem explicitar os procedimentos e possibilitar resultados mais satisfatórios, resguardando 

de possíveis danos. 

Outra dificuldade de gestão consiste na especificidade dos instrumentos legais, que 

contemplam mais os aspectos arquitetônicos que urbanísticos. A pauta de gestão de uma área 

urbana tombada deve ser indissociável do planejamento urbano, tendo relação estreita com 

planos diretores, plano de mobilidade, de expansão urbana, de áreas verdes, entre outros, além 

das legislações de uso e ocupação. A visão de proteção urbana, ao que parece, no atual quadro 

da gestão do conjunto protegido, concentra-se mais nas diretrizes de manutenção das 

tipologias e características arquitetônicas das edificações que compõem o conjunto urbano. O 

que se percebe das normativas de preservação é que são estabelecidos prioritariamente 

critérios para as edificações e que estes, por sua vez, devem ratificar a preservação do todo, 

isto é, da cidade. 

Não significa que o planejamento urbano assegure a preservação do patrimônio cultural das 

cidades, nem se pretende estigmatizar a atual lógica entre preservação e planejamento, mas 

sugere-se a exploração de novas perspectivas em que se possam conciliar os campos e seus 

dilemas. O planejamento é uma importante ferramenta e um campo de discussão que pode 

trazer novas possibilidades para a proteção de áreas urbanas tombadas de maneira objetiva. 

Os parâmetros urbanísticos, quando aplicados em áreas urbanas protegidas, oferecem suporte 

e consistência às decisões práticas.  

Em termos gerais, o que se percebe das legislações urbanísticas incidentes sobre a área 

protegida pelo tombamento na cidade de Goiás é que as definições quanto às intervenções são 

muito vagas, e o diálogo com a preservação é postergado em função da definição de critérios 

pelo IPHAN. Na pauta da gestão da preservação, devem ser levantadas as pautas das 

competências concorrentes e complementares dos diferentes âmbitos do poder público, 

definidas pela Constituição Federal de 1988, bem como a necessidade de um diálogo mais 

estreito entre as diferentes instituições voltadas para a preservação do patrimônio cultural. Por 

outro lado, na definição das normativas institucionais, cabe converter, de maneira mais clara e 

prática, os conceitos e valores atribuídos em diretrizes que sirvam de referência tanto para a 

definição de parâmetros urbanísticos e demais índices, quanto para a regulamentação dos 

instrumentos instituídos pelos poderes competentes, para orientar os estudos técnicos.  
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O que deve estar claro é que todas as definições para intervenções em bens culturais urbanos 

devem ter “por completo o objetivo primeiro (...) conservar e transmitir ao futuro o legado do 

passado” (CUNHA, 2010, p.158). Para que o planejamento urbano seja válido enquanto 

ferramenta de preservação, é fundamental a reflexão sobre as definições e os critérios mais 

adequados ao bem, sempre afinados aos valores atribuídos. 

Espera-se que as discussões aqui levantadas incitem novas reflexões sobre a gestão do 

patrimônio cultural urbano através da interface entre os campos da preservação e do 

planejamento urbano. É preciso aprofundar o debate se propor novas formas eficientes para 

que se possa preservar a memória das cidades, conciliando a qualidade de vida da população. 

Além do que, acredita-se que os questionamentos possam subsidiar o aperfeiçoamento da 

gestão institucional, que deve ser constante, com o fim maior de proteger, valorizar e 

fomentar o patrimônio cultural urbano. 
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1. Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de Goiás: delimitação dos perímetros 

de tombamento e entorno. 

 2. Portaria Regional nº001/1993. 

3. Planilha de Requerimentos 2011-abril/2013 – ETEC Goiás 

4. Planilha de Pareceres Técnicos 2011-abril/2013 – ETEC Goiás 
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2. Portaria Regional nº001/1993. 
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3. Planilha de Requerimentos 2011-abril/2013 – ETEC Goiás
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4. Planilha de Pareceres Técnicos 2011-abril/2013 – ETEC Goiás
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