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RESUMO 

Estampadas na capa da última Revista Acrópole de 1964, apresentam-se algumas das propostas 
vencedoras do Concurso Público de Anteprojetos para o Monumento à Fundação de Goiânia. O certame, 
fruto da demanda do governo estadual, definiria a feição de um novo marco para a jovem capital goiana, 
em comemoração aos seus 30 anos. Entre as equipes participantes, figuram nomes como Fábio 
Penteado, os irmãos Gandolfi, Forte Netto, Vasco de Mello, Walter Caprera e Tito Frascino. Por sua vez, 
os trabalhos seriam avaliados por uma comissão composta, entre outros, por Eduardo Corona. Nesta 
trama de múltiplos personagens e trajetórias interseccionadas, se exprimem intencionalidades e 
embates, sobretudo no conflituoso cenário político daquele ano. Assim, um olhar às narrativas que 
envolvem este concurso contribui para ampliar o prisma da historiografia não apenas de Goiânia, mas 
também da arquitetura brasileira – ao abarcar profissionais com significativas atuações na produção 
arquitetônica nacional. 

Palavras-chave: Monumento à Fundação de Goiânia; concurso de arquitetura; historiografia da arquitetura 

brasileira. 

ABSTRACT 

On the last cover of the “Acrópole” magazine from 1964, there were some projects awarded for the Public 
Competition for the Monument to the Foundation of Goiânia. The contest, arose from a state government 
demand, would define a new landmark for the young capital, to commemorate its three decades of 
lifetime. Among the teams, there were names like Fábio Penteado, the Gandolfi brothers, Forte Netto, 
Vasco de Mello, Walter Caprera and Tito Frascino. In turn, the projects were judged by a commission 
composed, among others, for Eduardo Corona. In this context of multiples characters and intersected 
trajectories, intents and struggles are expressed, especially in the conflicted political scenario of that 
same year. Therefore, a look into the narratives that involved this competition can expand not only the 
spectrum of the historiography of Goiânia, but also the brazilian architectural historiography – by including 
professionals with significative expression in the national architecture. 

Keywords: Monument to the Foundation of Goiânia; architecture competition; historiography of brazilian 

architecture. 
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NAS MARGENS DA HISTORIOGRAFIA: O CONCURSO DO MONUMENTO 
À FUNDAÇÃO DE GOIÂNIA 

INTRODUÇÃO 

De fato, o que se sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha 

efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da 

humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os 

historiadores. (LE GOFF, 1990, p. 535) 

Entre a memória e história – lidos não na condição de polos opostos, mas como dois modos 

complementares de recordação (ASSMANN, 2011) – se dispõem as heranças evocadas do 

passado, articulando-se numa ponte com o hoje e o amanhã. Neste mesmo contexto, contudo, se 

acolhe também aquilo que perdeu uma relação vital com o presente, em meio ao conjunto de dados 

oriundos de um período pretérito. Na dialética da lembrança e esquecimento, onde a memória é 

fruto de um trabalho – ou, como posto por Ricoeur (2007), é “exercitada” – a distinção dos seus 

estados não prescinde da profunda e dinâmica interação às quais potencialmente são submetidos: 

“sob o teto amplo das ciências históricas, podem-se guardar vestígios inabitados e acervos que 

ficaram sem dono, mas que podem ser recuperados, de modo a oferecer novas possibilidades de 

adesão à memória funcional” (ASSMANN, 2011, p. 147). Assim, na pluralidade de alternativas, a 

escrita da história como “discurso que ‘compreende’ seu outro – a crônica, o arquivo, o documento” 

(CERTEAU, 1982, p. 101) se apresenta através de um exercício acumulativo e sempre em 

construção. 

Neste quadro, a historiografia relativa às primeiras décadas de Goiânia, como primeira capital 

planejada do século XX no Brasil, frequentemente remete à transferência da capital de Goiás, à 

concepção de uma cidade nova como materialização de um discurso modernizante e ao seu plano 

urbanístico que, alinhado aos debates nacionais e internacionais contemporâneos à sua fundação 

(na década de 1930), marcava um modelo de cidade regionalmente inédito. Sob outros prismas, 

dispõem-se ainda referências que habitam o imaginário (e a historiografia) goianiense do período: 

a cidade vizinha (a chamada Campininha das Flores, hoje bairro), o Batismo Cultural de 1942, a 

estátua do Bandeirante, entre muitos outros. 

Entretanto, a história como “soma de todas as histórias possíveis” (BRAUDEL, 1986, p. 17) 

constantemente reserva caminhos ainda pouco explorados, longe da simplificação dos 

“acontecimentos importantes” – isto é, aqueles que implicam em desdobramentos, conforme retoma 

Braudel (1986). Independentemente da (suposta) falta de reflexos concretos, muitas tramas 

refletem articulações, intencionalidades e embates, envolvendo vários agentes e contextos. É 

justamente neste âmbito que se dispõe o objeto deste trabalho: o Monumento à Fundação de 

Goiânia. 
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Em comemoração aos 30 anos de criação da capital goiana, o Governo do Estado de Goiás propôs 

a construção de um monumento-museu numa das áreas verdes da cidade, o Bosque dos Buritis. 

Para tal, em 1964 organizou-se um concurso público de anteprojetos, sob coordenação do Instituto 

de Arquitetos do Brasil. Este tipo de certame, que ganhou maior notoriedade global sobretudo com 

o movimento moderno e internacionalização da arquitetura, se apresentava em expansão no país 

desde a década de 1950 (SANTOS, V., 2002) e, frequentemente, mobilizava diversas equipes com 

nomes expressivos da arquitetura brasileira – seja pelo processo de institucionalização e 

valorização da profissão, seja pela capacidade de difusão e consolidação de novos conceitos ou, 

ainda, por se apresentar como uma vertente de atuação que laurearia “um bom projeto executado 

por um bom arquiteto” (CORONA, 1962, p. 215).   

No caso de Goiânia, não foi diferente. A comissão julgadora, composta por Maurício Nogueira 

Batista (IAB-GB), Jayme Zettel (IAB-DF) e Eduardo Corona (IAB-SP), avaliou anteprojetos de 15 

equipes. Ironicamente, nenhuma era de Goiás, o que talvez possa ser explicado pela ausência do 

curso de arquitetura e urbanismo no estado (o qual seria implantado quatro anos depois da 

realização do concurso) – ainda que, naturalmente, isso não implique em pressupor a inexistência 

de arquitetos goianos expressivamente atuantes no cenário local. Dentre os trabalhos selecionados, 

foram concedidos quatro prêmios e três menções honrosas, tendo alguns dos projetos figurados 

em periódicos especializados da época, tal como a Revista Arquitetura e a Revista Acrópole (esta 

última, cujo editorial era escrito por Corona, estampava-os na capa de sua edição n. 312).  

 

 

Figura 1: Capa da edição n. 312 da Revista Acrópole. Fonte: ACRÓPOLE. São Paulo: Editora Gruenwald 
Ltda., n. 312, nov./dez. 1964. 
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Essas publicações, aliás, como importantes instrumentos de difusão, revelam um espaço cada vez 

maior galgado pelos concursos e, principalmente, pelo campo de atuação do arquiteto e urbanista 

no Brasil, “ampliando e desdobrando novos horizontes profissionais” (BASTOS; ZEIN, 2010, p. 52). 

Como tema autônomo – e não mais ligados a apenas alguns de seus aspectos, como decoração, 

construção e engenharia –, a arquitetura e urbanismo passam a ser veiculados em quase uma 

dezena de periódicos que os tinham como pauta central, sobretudo entre os anos de 1950 e 1960 

(SEGAWA, 2014). Curiosamente, destas revistas pode-se extrair também outras leituras: em 

meados da década de 1960, verifica-se o encerramento das atividades de várias das publicações 

(tais como a Habitat e a Módulo), reverberando o cenário pós-golpe civil-militar de 1964 – que 

ocorrera meses antes do término do certame em questão. 

UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

Na ocasião do concurso, com poucas décadas de existência, a capital goiana se dispunha em franco 

crescimento físico e populacional. A vertiginosa ascensão demográfica acompanhava uma 

tendência nacional – respeitadas as devidas particularidades. Em 1950, por exemplo, a cidade 

contava com pouco mais de 50.000 habitantes (por sinal, número correspondente ao teto 

estabelecido para o núcleo urbano original, de acordo com o plano urbanístico elaborado por Attílio 

Corrêa Lima e revisado por Armando de Godoy via Firma Coimbra Bueno). Já em 1960 e 1970, a 

capital goiana salta para uma população de 153.505 e 389.784 (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011), respectivamente, diretamente influenciada pela recém-criada 

capital federal (a 200 quilômetros dali).  

O contexto de expansão urbana – que, em Goiânia, seria justamente um dos fatores que contribuiria 

para a descaracterização do plano inicial (RIBEIRO, 2004) – reflete um movimento amplo, 

acarretando no contínuo aumento na demanda por soluções frente às questões práticas das cidades 

brasileiras (BASTOS; ZEIN, 2010), num panorama construído desde as décadas anteriores. 

Alinhados a este movimento, os concursos de arquitetura no Brasil – como alternativa aos arquitetos 

e sociedade diante de “um problema novo, uma solução diferente para o tema social e arquitetônico 

ao mesmo tempo ou uma obra de grande interesse público” (CORONA, 1962, p. 215) – tiveram 

entre as décadas de 1960 e 1970 sua maior taxa de crescimento (SANTOS, V., 2002), sobretudo 

na perspectiva da tecnocracia e do “milagre econômico”.  

Por outro lado, concomitantemente, o movimento moderno brasileiro situava-se num momento de 

inflexão de seus paradigmas: ao mesmo tempo que se evidenciavam reflexões (e críticas) internas 

e externas pelo menos desde o início da década de 1950 – de Lúcio Costa a Artigas, de Max Bill a 

Gropius –, um quadro maniqueísta esboçado a partir do segundo pós-guerra se expõe com a 

gênese de Brasília onde, no revisionismo do projeto desenvolvimentista e da identidade nacionalista 

unificadora, marca-se “o final dessa vanguarda arquitetônica alimentada por uma política de 

‘conciliações’ ideológicas” (SEGAWA, 2014, p. 114). Neste horizonte, havia correntes que teciam 
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uma leitura menos otimista, denunciando um alijamento imposto sobre a profissão (BASTOS; ZEIN, 

2010) especialmente no âmbito do autoritarismo. Um exemplo disso é a crítica de Lefèvre (1966, p. 

23) às estruturas anômalas derivadas do monopólio de poder político e social que, inviabilizando 

reais transformações, implicariam aos arquitetos uma progressiva exclusão da vida pública, 

“passando a realizar obras individuais e independentes de um contexto arquitetônico amplo”. 

A existência destes contrapontos não pressupõe a fidedignidade de um em detrimento do outro. 

Sob contradições e embates, as diferentes perspectivas se inserem na dinamicidade e 

complexidade de uma conjuntura mais abrangente, intimamente relacionada ao conflituoso quadro 

político brasileiro e seu corolário. Da polarização e da instabilidade culmina a implantação de uma 

ditadura militar no país que, entre rupturas e permanências, reserva reflexos diretos ao Monumento 

à Fundação de Goiânia, como veremos posteriormente. 

OS TERMOS DO CONCURSO E A SIMBOLOGIA DO MONUMENTO 

Desde o primeiro plano urbanístico concebido para Goiânia, elaborado por Corrêa Lima no início da 

década de 1930, já se previa o Bosque dos Buritis (então chamado de Parque dos Buritis) inserido 

no contexto geral das áreas verdes definidas para a cidade. O sistema – como importante elemento 

de preservação, higiene e recreação – era composto por parques, jardins públicos, parkways e 

demais áreas livres, correspondendo a 14% de toda área urbanizada (ACKEL, 2007). Dentre eles, 

para o então Buritizal localizado no extremo oeste da Rua 26 (hoje denominada Rua Dona Gercina 

Borges Teixeira, como um dos grandes eixos que irradiam da Praça Cívica), Attílio chegaria a traçar 

um estudo paisagístico com percursos, pequenos lagos, pontes e cascatas (DINIZ, 2007) – o qual 

não chegou a ser empreendido naqueles moldes. Posteriormente, com o crescimento e o 

adensamento da cidade, a tendência de redução desses espaços se concretizou: no final da década 

de 1940, por exemplo, o Bosque perdeu legalmente 70% de sua área demarcada, enquanto na 

década de 1960 se observava uma ação contínua de degradação da área verde com as 

apropriações do entorno (MOTA; RESENDE, 2015). 

Neste cenário se insere o Concurso do Monumento à Fundação de Goiânia. O certame tinha como 

escopo principal a criação de um monumento comemorativo e um pequeno museu, além de 

abranger a urbanização e paisagismo do Bosque. No momento, dada a antropização, aquela área 

pública não se compunha apenas por matas densas: de acordo com o relato do arquiteto Fábio 

Penteado, que também participara do concurso, existia uma grande praça de terra batida com várias 

árvores típicas (ÁVILA, 1998). Nas imediações deste espaço se implantaria a maior parte dos 

trabalhos premiados, tanto pela adaptação ao terreno quanto pela visada nobre, centralizada em 

relação ao parque e ao eixo viário que o ligava ao centro cívico da cidade, próximo dali. Com essa 

orientação, se realçariam os aspectos simbólicos e vivenciais do marco a ser criado, conforme 

defendido em alguns dos memoriais. 

Convém lembrar que, como cidade nova e representação de modernidade, a questão simbólica se 

incorpora à capital goiana sob diversos primas, oriunda de um jogo de intencionalidades – e, de 
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diferentes modos, sedimentada no imaginário. Nessa ótica, a cidade em si é monumento – não pela 

semântica da monumentalidade espacial que lhe é idealizada, mas por ligar-se a um poder de 

perpetuação que habita a memória coletiva (LE GOFF, 1990). Ao mesmo tempo, o “fazer recordar” 

do qual deriva a raiz etimológica da palavra “monumento” confere ao símbolo materializado um 

status de testemunho. Esses lugares de memória, que “nascem e vivem do sentimento que não há 

memória espontânea” (NORA, 1993, p. 13), são concebidos para Goiânia desde os seus primeiros 

passos: nos estudos para o centro cívico da capital, por exemplo, Corrêa Lima designaria uma área 

onde, aproveitando-se da topografia e das perspectivas criadas pelas grandes avenidas, seria 

implantando “um monumento comemorativo das bandeiras descobertas, e riquezas do estado, 

figurando como homenagem principal a figura de Anhanguera” (MONTEIRO, 1938 apud DINIZ, 

2007, p. 134), conforme escrevera o próprio Attílio em um relatório datado de 1935. 

A questão do monumento, porém, é marcada por antagonismos no seio do movimento moderno. 

No texto “A Morte do Monumento”, Mumford (1971) expõe sua opinião por meio da analogia do 

falecimento de um ente familiar: ao invés de dispor a atenção para a morte e a imutabilidade, dever-

se-ia olhar em direção à vida e à mudança. Nesse mesmo texto surge a máxima da contradição do 

monumento moderno: “se é um monumento, não pode ser moderno, e se é moderno, não pode ser 

um monumento” (MUMFORD, 1971, p. 264). Esse radicalismo possivelmente deriva de um receio 

à evocação dos elementos relativos à cidade dita tradicional, como aponta R. Rocha (2011) – o que 

não dispensa uma visão extremamente cautelosa, dada a presença projetual recorrente de 

monumentos no bojo do funcionalismo, por exemplo (ainda que os valores dos monumentos fossem 

distintos de outrora). 

Em contraponto, ao expressar certa insatisfação com as insuficiências da arquitetura moderna 

(MONTANER, 2007), Giedion (1944) aponta a monumentalidade como um anseio eterno, à medida 

que exprime a necessidade humana de criação de marcos e símbolos. Juntamente com Sert e 

Léger (1943) em “Nove Pontos sobre a Monumentalidade”, compreende que a revolta contra o 

monumento advém do estado de dissonância que tais elementos se encontravam do espírito 

coletivo dos tempos modernos. Diante do problema, a arquitetura monumental deveria estar além 

do estritamente funcional, retomando para si os valores líricos na conexão entre o passado e o 

futuro (GIEDION; LÉRGER; SERT, 1943). 

Esses debates no contexto do segundo pós-guerra talvez não tivessem aqui no Brasil o mesmo 

sentido que tinham em seus locais de origem. Afinal, uma das críticas à arquitetura brasileira era 

justamente quanto ao seu “barroquismo”, contraposto ao que seria considerado boa arquitetura – 

onde “cada elemento cumpre sua função e nenhum elemento é supérfluo” (BILL, 1954, p. 239). 

Assim, sob a faceta “irracional” do desenvolvimento da arquitetura no país – conforme classificaria 

o mesmo Giedion (1999) –, o monumento de Goiânia se idealizava para marcar uma época (não só 

em referência à gênese da capital, mas sobretudo à contemporaneidade). A perpetuação do 

passado por meio do edifício-escultura se assemelharia, por sua concepção, ao caráter 
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comemorativo do monumentum da Antiguidade Romana, pontuado por Le Goff (1990) – ainda que 

estivesse longe de ser o monumentum aere perennius1 de Horácio, diante da imaterialização local. 

AS PROPOSTAS PREMIADAS 

A disseminação dos valores da arquitetura moderna no Brasil seria atribuída mais 

significativamente, dentre tantos outros fatores, à criação de escolas de arquitetura em várias partes 

do país e à migração de profissionais pelo território, segundo a visão de Segawa (2014). 

Naturalmente se tratam de hipóteses inseridas num quadro mais amplo, passíveis de um novo 

matiz: igualmente importante – ainda que derivados de um contato em menor grau – apresenta-se 

a atuação de arquitetos e urbanistas em projetos fora de sua base local de exercício (impulsionada, 

entre outros, por certames).  

Neste horizonte, o concurso público de anteprojetos para o Monumento à Fundação de Goiânia se 

dispõe. Segundo o jornal Correio da manhã (MAURICIO, 1964), dentre as equipes premiadas ou 

com menções honrosas, havia representantes sediados no Paraná, no Rio de Janeiro e, sobretudo, 

em São Paulo. Aliás, essa representatividade paulista advinha de um caso curioso: os quatro 

projetos vencedores foram concebidos por egressos ou alunos da Faculdade de Arquitetura da 

Mackenzie (HAJLI, 2017). 

Ao analisar os trabalhos das equipes de acordo com a implantação, ambientação, expressão e 

exequibilidade, o júri classificou em primeiro lugar o projeto dos arquitetos Luiz Forte Netto, José 

Maria Gandolfi e Roberto Gandolfi – em conjunto com demais colaboradores, como Abrahão Anis 

Assad, posteriormente responsável pelo projeto da estufa do Jardim Botânico de Curitiba. Os três 

arquitetos paulistas, que se estabeleceram no Paraná na década de 1960, eram participantes 

assíduos de competições: em 1957, por exemplo, Forte Netto e José Maria atuaram na equipe de 

Pedro Paulo de Melo Saraiva e Júlio Neves, no concurso de Brasília; noutro momento, entre 1967 

e 1968, praticamente a mesma equipe que concorrera ao concurso da capital goiana (incluindo os 

colaboradores) seria responsável pelo projeto vencedor do Edifício Sede da Petrobrás, no Rio de 

Janeiro. 

Para o Monumento à Fundação de Goiânia, os arquitetos ampararam-se na leitura das influências 

humanas e ecológicas que seriam as balizas de fundação da nova cidade. Como símbolo espacial 

da convergência de suas origens ao progresso, o conceito se materializa por meio de cinco placas 

escultóricas de concreto, orientadas no sentido leste-oeste – tanto pelo diálogo simbólico com a 

Marcha ao Oeste quanto pela valorização espacial da perspectiva, devido o sentido da Rua 26. Sob 

elas, de modo integrado, se implantariam as dependências do museu, zenitalmente iluminado pelos 

vãos entre as placas, dada sua disposição semienterrada. 

 

                                                 
1 Do latim, “monumento mais duradouro que o bronze”, como versa o poeta na Odes III. 
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Figura 2: A simbologia das placas de concreto. Fonte: ACRÓPOLE. São Paulo: Editora Gruenwald Ltda., n. 
312, nov./dez. 1964. 

 

A valorização da monumentalidade, não só pelos elementos do edifício-escultura mas pelo 

tratamento do conjunto (através da adaptação ao terreno, das áreas livres, do uso do espelho 

d’água e da preservação do bosque), garantiria ao trabalho “a maior soma de qualidades” 

(ACRÓPOLE, 1964, p. 36), conforme a ata do júri. 

 

 

Figura 3: Perspectiva geral da proposta vencedora. Fonte: ACRÓPOLE. São Paulo: Editora Gruenwald Ltda., 
n. 312, nov./dez. 1964. 
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Figura 4: Perspectiva externa da proposta vencedora. Fonte: ACRÓPOLE. São Paulo: Editora Gruenwald 
Ltda., n. 312, nov./dez. 1964. 

 

A primeira colocação dos arquitetos Gandolfi e Forte Netto teria sido pioneira no Paraná, visto que 

nenhum escritório baseado naquele estado havia vencido concursos nacionais de arquitetura até 

aquele momento (SANTOS, M., 2011). Isto reservaria algum impacto em terras paranaenses: de 

acordo com Pacheco (2004) e M. Santos (2011), a influência da proposta pode ser sentida de 

diversos modos no Monumento da Praça 29 de Março, em Curitiba, projetada três anos depois por 

Jaime Lerner, Domingos Bongestabs e Ornaldo Pinto de Oliveira. 

No concurso de Goiânia, em segundo lugar, estaria a equipe composta, entre outros, por Luiz 

Alcindo Leite, Rogério Garcia, Vasco de Mello e Walter Caprera. Ainda na condição de estudantes, 

os três últimos nomes tiveram que procurar alternativas para participar do certame, de acordo com 

o relato de Vasco de Mello: 

Apareceu este concurso e toda a minha classe participou. [...] O projeto já estava concebido 

mas não podíamos fazer a inscrição porque não éramos formados, então pedimos para o 

Alcindo Teixeira Leite, ele olhou o projeto e falou, ‘Pô, tô gostando, pode colocar o meu nome”, 

depois de pronto mostramos para o professor Roberto R. Zuccolo, porque precisávamos 

justificar a estrutura, e ele ficou apaixonado pelo projeto e aceitou participar, então pedimos 

para o Waldemar Cordeiro fazer o projeto de paisagismo, quando ele viu os desenhos, criou 

uns taludes em forma de triângulo. Ninguém nunca tinha visto uma forma tão livre e 

espontânea, a força da geometria, era a explosão de um lugar, um marco na cidade. (MELLO, 

2015 apud HAJLI, 2017, p. 64) 
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Figura 5: Perspectiva da proposta – segundo lugar. Fonte: ACRÓPOLE. São Paulo: Editora Gruenwald Ltda., 
n. 312, nov./dez. 1964. 

 

O histórico dos arquitetos também se liga intimamente com os concursos de arquitetura. Vasco de 

Mello, por exemplo, anteriormente teria colaborado com Fábio Penteado em alguns certames – 

como no Concurso Internacional do Monumento Playa Girón em 1962, galgando o segundo lugar. 

Essa mesma colocação seria conferida ao trabalho de Caprera e Garcia em 1969, no famoso 

concurso para o Pavilhão do Brasil na Exposição de Osaka. 

No monumento de Goiânia, a equipe propõe sobretudo um marco do momento que se insere: 

segundo o memorial, a proposta sintetizaria uma história, com seus dirigentes, seus mitos, sua 

técnica e seus propósitos coletivos, como fruto de uma coexistência (ACRÓPOLE, 1964). Ao 

mesclar monumento e museu, a obra permitiria aos seus usuários ir além da contemplação, 

inserindo-os numa condição de participação ativa. Os espaços internos seriam escultóricos à 

medida que se exprimiriam como consequência de sua forma exterior, potencializadas por um jogo 

de luz e cor resultado das aberturas. Pela concepção plástica, o edifício garantiria perspectivas 

diversificadas quando apreendido de seu interior, do parque ou da cidade – o que justifica a opção 

paisagística de utilizar vegetação rasteira nas suas imediações, além da sua cota topográfica. 
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Figura 6: Perspectiva externa da proposta – segundo lugar. Fonte: ACRÓPOLE. São Paulo: Editora 
Gruenwald Ltda., n. 312, nov./dez. 1964. 

 

Já o terceiro lugar do concurso foi atribuído à dupla Ariel Rubinstein, recém-formado pela 

Mackenzie, e Tito Frascino, da mesma turma de Vasco de Mello, com quem realizaria diversas 

parcerias (Vasco e Tito, por exemplo, posteriormente fariam parte do chamado “Grupo dos Não-

Alinhados”, ao lado de nomes como Eduardo Longo e Carlos Bratke). 

Na proposta de Goiânia, numa abordagem alternativa ao primeiro e do segundo colocado, a solução 

de Rubinstein e Frascino evidencia uma profusão de componentes distintos, apesar do diálogo 

mútuo. O marco monumental, chamando de “peça símbolo”, configura-se por placas de concreto 

de diferentes tamanhos e orientações, dispostas de modo a sugerir a convergência e irradiação de 

valores (ACRÓPOLE, 1964). Essa disposição, especialmente se assimilada do topo, de certa forma 

remete à concepção urbanística radial do plano de Attílio. Leituras à parte, é deste marco que 

derivam os demais elementos: a grande esplanada, realçando as diferentes percepções 

monumentais; o museu, subterrâneo, com escadas locadas de modo a garantir a visualização das 

placas de concreto na saída de seu ambiente; a escadaria e concha acústica, destinados a 

manifestações da cultura popular; o espelho d’água, formado pelo córrego represado; dentre outros. 

Neste contexto macro, portanto, o monumento não seria apenas uma peça esteticamente imposta, 

conforme os autores defendem no memorial, mas sim todas as partes do conjunto, vividos e 

entendidos dinamicamente – valorizando o seu papel na cidade. 
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Figura 7: Perspectiva externa da proposta – terceiro lugar. Fonte: ACRÓPOLE. São Paulo: Editora Gruenwald 
Ltda., n. 312, nov./dez. 1964. 

 

Dentre os premiados, entretanto, é o quarto colocado que se apresenta de forma mais original, 

segundo o júri. A equipe responsável pela proposta era composta pelo arquiteto Manoel Roberto 

Siqueira de Figueiredo e pelo também formando Noemio Xavier, além de um colaborador e um 

engenheiro (por sinal, o mesmo que ajudara a equipe da segunda colocação). Manoel e Noemio, 

naquele mesmo ano, ganhariam também o concurso para o Centro Comercial do Portão, em 

Curitiba. 

De acordo com a ata de julgamento (ACRÓPOLE, 1964, p. 41), “o quarto prêmio traz uma ideia 

nova, ao tentar criar uma atmosfera monumental encerrada e integrada às condições ambientais 

do Bosque dos Buritis”. Essa intenção advém, sobretudo, da dialética estabelecida entre o homem 

e a natureza: Goiânia, ao nascer em meio às florestas do cerrado, seria símbolo de uma luta (ou 

conquista) e, simultaneamente, representaria a união do humano ao natural. Esse “fato essencial” 

se exprime, assim, numa implantação distinta dos demais. A floresta existente seria abraçada por 

dois muros de concretos, enquanto o figurado “interior” daquele espaço apresentaria hastes de 

concreto pintado, locados de forma espontânea – marcando a integração do monumento (e do 

homem) ao ambiente.  

 

 

Figura 8: A concepção da proposta - quarto lugar. Fonte: ACRÓPOLE. São Paulo: Editora Gruenwald Ltda., 
n. 312, nov./dez. 1964. 
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Nesta trama de múltiplos personagens e trajetórias interseccionadas, ainda que não figure entre os 

projetos selecionados, retoma-se o nome de Fábio Penteado. O arquiteto não só trabalhara, antes 

e depois, com vários dos profissionais que concorreram ao certame mas também, entre todas as 

propostas elaboradas para o concurso do monumento, possivelmente a sua seja a mais recorrente 

na historiografia. Isto se dá, principalmente, pelo fato da concepção para Goiânia se situar como 

uma espécie de ensaio ao posterior projeto do Centro de Convivência Cultural de Campinas – 

servindo de referência para a proposta elaborada três anos mais tarde. 

 

 

Figura 9: Centro de Convivência Cultural de Campinas. Foto: Leonardo Dimitry S. Guimarães. Fonte: Arquivo 
pessoal do autor.  

 

De fato, as similaridades são muitas, respeitadas as diferenças programáticas e de escala. Em 

ambos os casos, por exemplo, os blocos se dispõem como se brotassem do chão, sugerindo a 

figura de pétalas. No centro das edificações se agenciaria o espaço de uma arena, ao mesmo tempo 

que suas coberturas obliquas cumpririam a função de arquibancadas. Deste modo, tanto em 

Goiânia quanto em Campinas, o edifício seria um misto de arquitetura e escultura, reservando 

possibilidades plurais de apropriação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na alvorada do cenário pós-golpe civil-militar de 1964, desdobramentos surgem em todos os cantos 

do país – inclusive em Goiás. Então senador pelo estado, o ex-presidente Juscelino Kubitschek teria 

seus direitos políticos cassados, entre outros, por sua popularidade potencialmente ameaçadora 

para o cenário das eleições presidenciais de 1965 (que nunca chegaram a ocorrer). Em paralelo, o 

governador do estado Mauro Borges (filho do interventor Pedro Ludovico) também não escaparia 

da inquisição. Ironicamente, o governador era militar e, na ocasião do golpe, declarara apoio ao 

movimento – convicto que a normalidade democrática seria retomada o mais rápido possível 

(ROCHA, H., 2009); por outro lado, o seu mesmo governo havia apoiado Jango na ocasião da 
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renúncia de Quadros ou, ainda, apresentado propostas como a de implantação duma reforma 

agrária no estado, sob moldes dos kibutzim israelenses. Deste modo, o governador, visto como um 

possível foco de resistência, também é deposto. E se é daquela gestão estadual que parte a decisão 

de erigir o Monumento à Fundação de Goiânia, com o seu fim encerram-se também as perspectivas 

de qualquer realização. 

No âmbito das hipóteses, a concretização da intervenção talvez evitasse a depreciação que o 

Bosque dos Buritis sofreu por longos anos após aquela iniciativa. Além disso, pelo caráter simbólico 

e vivencial que evocava, o monumento poderia hoje se configurar como um dos grandes marcos na 

capital goiana – ainda que tais lugares de memória sejam eventualmente (e intencionalmente) 

jogados às sombras, como no caso do extinto Monumento do Trabalhador.   

De qualquer modo, estabelecer um olhar às narrativas do Concurso do Monumento à Fundação de 

Goiânia permite não apenas ampliar a ótica da historiografia da capital goiana mas também, 

sobretudo no contexto da arquitetura brasileira, compreender uma conjuntura formada por diversos 

agentes que trilhariam relevantes trajetórias – reverberando, de diferentes formas, na pluralidade 

da produção arquitetônica nacional. 
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