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Todas as cidades têm a sua história (1) 

 “Todas as cidades têm a sua história, assim como todas as pessoas. Umas são 

antigas, outras modernas. Algumas grandes, outras pequenas. Umas ricas, outras pobres e 

assim por diante. 

O nascimento das cidades goianas 

Em Goiás encontramos cidades construídas nas serras, nos planaltos, em 

planícies, algumas banhadas por rios, outras cortadas por estradas. O fato é que cada uma 

delas tem características próprias.  

  As primeiras cidades de Goiás nasceram 

muito simples, perto das minas de ouro. Muitas delas, 

com o tempo, desapareceram, mas outras ainda 

existem e são as mais antigas cidades de nosso estado 

como a Cidade de Goiás (antiga capital de Goiás), 

Pirenópolis, Corumbá, Jaraguá, Pilar de Goiás, Santa 

Cruz de Goiás, entre outras. 

 

Em geral, essas cidades encontram-se situadas junto a córregos e serras porque era 

desses locais que os mineradores retiravam o ouro. As características mais comuns dessas 

primeiras cidades goianas são: ruas estreitas de traçado irregular e cheias de becos, casas 

antigas, com muitas janelas e quase sempre coladas umas nas outras, igrejas em estilo colonial, 

etc.  

 

Outras cidades nasceram como 

resultado de antigos aldeamentos de grupos 

indígenas.  A cidade de Mossâmedes é uma 

dessas cidades que surgiram assim. 

 

 

Depois dessas primeiras cidades nasceram outras, próximas às fazendas de criação 

de gado e lavouras, como as cidades de Anápolis, Rio Verde, Jataí, Caiapônia. Quase sempre 

Mossâmedes 

Pirenópolis 



nasceram como povoados ao redor das capelas, construídas por fazendeiros. Com o passar do 

tempo esses povoados passaram a ter residência fixa de muitas outras pessoas como os 

comerciantes, carpinteiros e pedreiros. Passaram a ter escolas, pensões para hóspedes e 

outras melhorias.  

Também apareceram várias cidades ao redor 

da estrada de ferro, tais como: Catalão, Pires do Rio, Três 

Ranchos, Leopoldo de Bulhões, Senador Canedo. E outras 

cidades ainda surgiram às margens de estradas de 

rodagem (BR e rodovias), locais de grande movimento, 

como Teresópolis de Goiás, Estrela do Norte, Acreúna, 

Alexânia (...). 

 

Outras formas de nascimento de cidades: as cidades planejadas 

Entre todas as cidades goianas, duas delas, Goiânia (atual capital do Estado de 

Goiás, fundada em 1933 (XX) e Chapadão do Céu, tiveram um começo diferente – Foram 

planejadas. O local foi escolhido depois de vários estudos e a planta foi traçada por arquitetos 

e engenheiros”.  

Na história das 

cidades, há também exemplos de 

outras cidades planejadas, tais 

como Bagdá, atual capital do 

Iraque; Belo Horizonte, atual 

capital do Estado de Minas Gerais, 

inaugurada em 1895 (XIX); 

Brasília, inaugurada em 1960 (XX) 

e atual capital do Brasil e a cidade 

de Palmas, fundada em 1989 (XX) e atual capital do Estado de do Tocantins. Vale ressaltar que 

o território do estado do Tocantins fazia parte do Estado de Goiás. O desmembramento do 

Estado de Goiás ocorreu no ano de 1988. 

Fonte: GARCIA, Ledonias Franco e MENEZES, Sônia Maria dos Santos. Goiânia – para viver e 

aprender. 1ª ed. Goiânia. Cânone editorial, 2005. O último parágrafo foi elaborado e 

acrescentado ao texto das autoras. Adaptação feita pelo professor Ataíde Felício dos Santos, 

CEPAE - UFG. 

 

 

(OBS.: As atividades de História podem ser entregues a mim pelo e-

mail: quartoanohistoriaataide@gmail.com ou pessoalmente no Cepae 

na data prevista: 19 de abril de 2021) 
 

Pires do Rio 

Goiânia 
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1. As autoras fazem a seguinte comparação: “Todas as cidades têm a sua história, assim como 

todas as pessoas. Umas são antigas, outras modernas. Algumas grandes, outras pequenas. 

Umas ricas, outras pobres e assim por diante”. Comente. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. As autoras, de maneira interessante, classificam o surgimento das cidades goianas da 

seguinte forma: cidades do ouro, cidades agropecuárias, cidades da antiga estrada de ferro, 

cidades das estradas de rodagem e cidades planejadas.  Releia o texto e dê a sua opinião. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Por que, segundo as autoras, as primeiras cidades goianas surgiram próximas aos rios, 

córregos e serras? Quais eram as características dessas cidades? Dê exemplos de cidades 

goianas que surgiram no processo da mineração (busca pelo ouro).  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. As cidades de Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Palmas surgiram de maneira diferente das 

demais cidades brasileiras. Por quê? Quais características e funções elas possuem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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As cidades brasileiras (1) 

As primeiras cidades do mundo surgiram há mais dois mil anos. Muitas cidades não 

existem mais. A cidade de Pompéia, na Itália, por exemplo, foi destruída no século V antes de 

Cristo (a.C.) por uma erupção do vulcão Vesúvio, que a sepultou sob uma camada de cinzas. 

Todas as cidades têm a sua história e muitas delas são consideradas cidades históricas. 

Há vários tipos de cidades históricas, como as cidades antigas onde existem construções e 

locais edificados nos séculos passados, como a cidade de Aigues-Mortes, na França, fundada 

em 1246, na Idade Média. Atualmente essa cidade possui cerca de 5.000 habitantes e ainda 

conserva a forma original. 

No Brasil, assim como em Goiás, muitas cidades começaram como pequenos povoados 

que eram chamados de arraiais. Com o passar do tempo, muitos desses arraiais 

transformaram-se em vilas devido ao crescimento da população e das atividades econômicas. 

A primeira vila criada no Brasil foi a vila de São Vivente, atual cidade de São Vicente, em São 

Paulo, fundada em 1532, pelo português Martim Afonso de Souza. A Cidade de Goiás também 

surgiu como arraial e se transformou na Vila Boa de Goiás. 

No Brasil há cidades antigas onde aconteceram fatos importantes da História do Brasil 

e por isso são consideradas cidades históricas. Entre as cidades históricas brasileiras estão 

algumas consideradas como Património Histórico e Cultural da Humanidade, isto é, elas 

devem ser preservadas porque são importantes para a história do Brasil e de todos os países 

do mundo. São elas: Salvador (BA); Olinda (PE); Ouro Preto (MG); Brasília (DF) e a Cidade de 

Goiás (GO). 

Outras cidades são Patrimônio Nacional, porque são importantes para a história de 

nosso país. Entre elas estão: Pirenópolis (GO); São Cristóvão (SE), Recife (PE), entre outras. 

Em quase todos os estados brasileiros existem cidades históricas tombadas como 
património Histórico da humanidade ou nacional. Em Goiás, por exemplo, há várias cidades 
que foram tombadas como Património pelo IPHAN: a Cidade de Goiás (antiga capital do estado 
de Goiás, Luziânia e Pirenópolis. O centro histórico de Goiânia, pelo conjunto de edifícios 
(prédios públicos e privados, residências) e ainda monumentos construídos no estilo 
arquitetônico “Art Deco”, um dos estilos modernos presentes em nossa capital  

De acordo com os fatos mais importantes da História do Brasil, algumas cidades 
tornaram-se importantes historicamente. Um exemplo é Porto Seguro, na Bahia, onde 
começou a nossa história. Foi nesse local que o navegador português Pedro Álvares Cabral, 
desembarcou no Brasil em 1500. 

Fonte: SCHMIDT, Maria Auxiliadora . Campo e cidade, 1995. P. 85. In, Historiar-3. p. 97, 

109, 110, da referida autora. O texto foi adaptado pelo professor Ataíde Felício, CEPAE-UFG. 
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1. A cidade de Pompéia, na Itália, foi destruída no século V antes de Cristo (a.C.), isto é, há 

mais de 2500 anos antes do presente (AP). Como essa cidade foi destruída? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Quando a cidade de Aigues-Mortes, na França, foi fundada? Essa cidade ainda existe? 

Explique. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. A primeira vila criada no Brasil foi a vila de São Vivente, atual cidade de São Vicente, em 
São Paulo. Quando e por quem essa vila foi fundada? 
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. De acordo com o texto, há no Brasil cidades antigas que são consideradas cidades 

históricas. Por que elas são tão importantes?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Há cidades brasileiras que receberam o título da UNESCO-ONU como Património Histórico 

e Cultural da Humanidade. Por que elas devem ser preservadas? Dê exemplos.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Outras cidades brasileiras são Patrimônio Nacional, porque elas receberam esse título? 

Dê exemplos.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7.  A Cidade de Goiás já era Patrimônio Nacional desde o ano de 1978 e agora também é 
Patrimônio da Humanidade, desde 2001. Quais outras cidades goianas são cidades 
patrimoniais?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

8. Por que o centro histórico da cidade de Goiânia também foi tombado, isto é, considerado 
importante para a História do Brasil? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Muitas cidades são consideradas cidades históricas. Há vários tipos de cidades 

históricas, como as cidades antigas onde existem construções, monumentos e locais edificados 

nos séculos passados e, também, as cidades antigas onde aconteceram fatos importantes da 

História do mundo e do Brasil. 

Entre as cidades históricas brasileiras estão algumas consideradas Patrimônio da 

Humanidade, isto é, elas devem ser preservadas porque são importantes para a história de 

todos os países do mundo. São elas: Salvador (BA); Olinda (PE); Ouro Preto (MG); Cidade de 

Goiás (GO) e Brasília (DF). 

Outras cidades são Patrimônio Nacional, porque são importantes para a história de 

nosso país. Entre elas estão: Goiás (GO); Pirenópolis (GO); São Cristóvão (SE). 

Em quase todos os estados brasileiros existem cidades históricas. Abaixo alguns 

exemplos de estados que possuem cidades tombadas como patrimônio Histórico da 

humanidade ou nacional: 

Goiás: Cidade de Goiás (antiga capital do estado de Goiás), Luziânia, Pirenópolis. O 

centro histórico de Goiânia, pelo conjunto de edifícios (prédios públicos e privados, 

residências) e ainda monumentos construídos no estilo arquitetônico "Art Déco", um dos 

estilos modernos presentes em nossa capital. 

Brasília: atual capital do Brasil. 

Rio de Janeiro: Cidade do Rio (segunda capital do Brasil), anterior à construção de 

Brasília), Parati, Petrópolis, Niterói. 

Minas Gerais: Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Diamantina, Sabará, São João Del Rey. 

Bahia: Porto Seguro, Salvador (primeira capital do Brasil), Ilhéus, Lençóis, 

São Paulo: Itu, São Sebastião, São Vicente. 

Sergipe: São Cristóvão, Estância. 

Pernambuco: Recife, Olinda. 

 

 

As cidades históricas do Brasil (1) 

 

(1) Fonte. SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Campo e cidade, 1995. P• 83-85. In, Historiar-3, P. 109, da 

referida autora. O texto recebeu ainda algumas adaptações feitas pelo professor Ataíde Felício, 

CEPAE-UFG. 
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1. “Muitas cidades são consideradas cidades históricas. Há vários tipos de cidades 

históricas, como as cidades antigas onde existem construções, monumentos e locais 

edificados nos séculos passados e, também, as cidades antigas onde aconteceram fatos 

importantes da História do mundo e do Brasil”. Reflita e faça um comentário por escrito.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Releia o texto com bastante atenção e responda as questões a seguir. 

 

a)   Por que as cidades de Salvador (BA); Olinda (PE); Ouro Preto (MG); Cidade de Goiás (GO) 

e Brasília (DF) são tão importantes e devem ser preservadas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) O que as cidades de Salvador (BA), Rio de Janeiros (RJ) e Brasília (DF), têm em comum? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

c) Por que a cidade de Porto Seguro, na Bahia, é considerada patrimônio Histórico 

Nacional? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

d) Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Sergipe, Pernambuco, Goiás, Tocantins, 

tem algo em comum. Estão representados no mapa do Brasil como? 

__________________________________________________________________________ 

 

e) A Cidade de Goiás (GO) é uma cidade histórica do séc 18 ( XVIII). Ela possui atualmente 

o título de cidade Patrimonial ______________________________________________ 

 

f) Pirenópolis (GO) é uma cidade turística e possui o título de cidade Patrimonial 

da Humanidade ou Nacional? ________________________________________________ 


