
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SILVA, VCP. Palmas, a última capital projetada do século XX: uma cidade em busca 
do tempo. [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 294 p. ISBN 
978-85-7983-092-1. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Introdução 
 
 

Valéria Cristina Periera da Silva 



INTRODUÇÃO

O imaginário da cidade é o prisma sobre o qual nos colocare-
mos para vislumbrar o horizonte que resulta neste livro e que tem 
como objeto a cidade de Palmas, capital do Estado do Tocantins, 
baseando-se no argumento de que a ausência de tempo existente na 
sua composição imprimiu na cidade um imaginário pós-moderno. 
Palmas, desse modo, figura como um caso de transição entre a mo-
dernidade e a pós-modernidade e nos permite pensar os desdobra-
mentos da implantação da cidade projetada no Brasil. 

A cidade totalmente planificada constitui-se no exemplo mais 
acabado do urbanismo moderno; porém, no Brasil, esses modelos 
não seguiram à risca os preceitos ditados pela escola modernista 
internacional. A simbiose moderno/tradicional, num movimento 
complexo e contraditório de atualização e reiteração, colocou-nos 
de uma maneira distinta no contexto da pós-modernidade. É sobre 
essas ideias que nos deteremos, buscando entender comparativa-
mente, tomando especialmente o movimento Brasília–Palmas, o 
imaginário que apresentam. 

A cidade de Palmas, com apenas dezoito anos de existência, 
conta com aproximadamente 160 mil habitantes, manifestando 
uma significativa expressão material e simbólica, embora seja mar-
cada por uma “ausência de temporalidade”, de história-memória. 
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Isso faz que uma constante busca pelo tempo se processe artificiosa 
na criação de uma imagem de Palmas. 

Quando essa “ausência de temporalidade” é identificada em 
cidades projetadas, a batalha pelos símbolos e a relação estabelecida 
entre imagem e imaginário urbano se intensifica, ressemantizando 
valores culturais e estéticos. A cidade “em busca do tempo” forja 
uma memória para o futuro, ao mesmo tempo que produz um den-
so e significativo imaginário social. 

Há cidades que surgem e se constroem a partir de uma signi-
ficativa duração de tempo, a partir de um processo histórico que 
desenha cada uma, paulatinamente, estendendo o seu traçado e as 
suas formas. A memória coletiva constituindo-se numa narrativa 
expressa-se simbolicamente nos artefatos urbanos, nas palavras dos 
moradores, ou seja, a construção da cidade e de sua memória ocorre 
nas pequenas e grandes ações, conquistas e relações entre os atores 
sociais e seu espaço específico. Desse modo, então, sua paisagem e 
tudo o que ela comporta é uma narrativa, ao mesmo tempo material 
e simbólica, dessa construção temporal do espaço travada por ho-
mens e mulheres que compartilham do mesmo legado.

Algumas cidades, entretanto, surgem marcadas por uma ausên-
cia de tempo e de memória, saídas do lápis de um arquiteto, do pro-
jeto do urbanista, de uma afirmação política, digamos que nascem 
de um modo artificial. Partimos do pressuposto de que, mais do que 
uma economia pujante e uma boa condução política, a permanência 
e a vida de uma cidade ligam-se fundamentalmente à sua capacidade 
de significar para os seus cidadãos, dependem de uma representação 
coletiva tecida pelo imaginário e pela memória social. As instâncias 
de poder, todavia, competentes em discernir essa dimensão mais 
ampla da esfera social, e dela se apropriar, concorrem numa procura 
para dar à cidade um conjunto de insígnias, opera-se uma busca por 
símbolos formadores de uma identidade, um rapto de histórias que 
não lhes pertencem materializa-se no espaço, processa-se uma bus-
ca desenfreada pelo tempo e pela formação de um imaginário social.

O simbolismo das imagens urbanas gera metáforas e não apenas 
reorganiza, mas também dinamiza o imaginário da cidade e os seus 
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significados. A imagem constantemente transfigurada (porque 
ela é sempre mais do que conseguimos apreender à primeira ou à 
segunda vista) funciona para o citadino como mediadora entre a 
realidade imediata, visível da paisagem urbana e o imaginário que 
cimenta a construção dessas metáforas. Imagens-metáforas tem-
porais chegam à contemporaneidade atribuindo uma fisionomia e 
uma importância específica à cidade. 

Realmente, imagens e metáforas são geradas e espalham-se pela 
cidade. Mas qual é a eficácia dessa construção simbólica? A cidade 
de Palmas suscita esta questão, entre outras: como a cidade é inter-
pretada e “consumida” pelos atores sociais? Que representações 
são possíveis de ser enraizadas? Quais articulações existem entre 
significado e poder? O que é possível apreender de um conjunto 
arquitetônico, dos vários monumentos espalhados pela cidade que 
narram outras histórias, que falam de uma memória que não me 
pertence, mas que, pelo hábito, está tão presente no cotidiano que 
se confunde com minha própria história? 

Palmas, cujo assentamento da pedra fundamental foi realizado 
no dia 20 de maio de 1989, caracteriza-se como uma cidade planeja-
da que vertiginosamente “apareceu” no meio do cerrado. De acor-
do com as ideias traçadas neste livro, é uma cidade marcada pela 
ausência de tempo. Para explorar essa condição de sua formação, os 
seus planejadores e o poder que a materializou instituíram uma sé-
rie de alegorias em seu espaço, buscando constantemente símbolos 
que a identifiquem, tomou fatos heroicos da história nacional e os 
materializa nas praças, nos espaços públicos etc.

Em Palmas, o urbanismo, os artefatos e a arte criam e trabalham 
o tempo. O moderno funde-se ao pós, e a batalha pelos símbolos 
na elaboração de uma imagem da capital é uma luta constante do 
poder que a engendra. O girassol, eleito como símbolo da cidade, se 
petrifica; nos portões do Palácio, estatuetas fazem ciranda contan-
do história. A praça gigantesca e algumas semelhanças com a capi-
tal federal são pistas que ajudam a traçar um esboço dessa cidade.

A cidade do tempo ausente está imbricada numa teia temporal, 
pois, no tempo ausente, outros tempos se conjugam e a sua história 



18  VALÉRIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

é a história de um passado longínquo, mítico, de outrora, desen-
caixado e, ao mesmo tempo, do amanhã, do futuro. O presente 
da cidade é sua condição pós-moderna. Nesta tese, a imagem da 
cidade e tudo que a compõe, seus monumentos, seus símbolos, 
suas representações são fontes que se traduzem na manifestação 
psíquica e cultural de uma época, em linguagem afirmativa da con-
dição social e humana. Destacamos, nesse sentido, a importância da 
metáfora. Suas imagens e imagens-metáforas são o centro de toda 
discussão trajetiva. Antes de tudo, é preciso esclarecer que a metá-
fora assume, aqui, um duplo papel, além de se apresentar como um 
elemento pertencente à metalinguagem da cidade: como objeto a 
ser decifrado, ela também é instrumento que nos permite decifrar, 
elucidar, compor a escultura de linguagem que imprime uma nova 
visão da cidade. Numa espécie de jogo antitético, é o que está para 
ser interpretado e o que ajuda a interpretar. De acordo com Kirinus 
(2004), a metáfora hidrata o texto e compõe-se de uma dimensão 
altamente plástica. Hidratante/plástica/obscura/clara, a metáfora 
constitui-se plena de significância e detém poder imagético, ou 
seja, de fato a metáfora traz a imagem.

Tecida de significados fragmentados, Palmas constitui-se num 
território da utopia e abriga no seu tecido projeções de uma visão 
de mundo refratária, possível de ser compreendida nos limiares, ao 
longo de suas quadras, no contorno de suas construções, nas mentes 
vivas que a habitam, no enfebrecimento das possibilidades intelec-
tuais a penetrar profundamente na sua linguagem imaginativa, ou 
seja, metafórica.  

Nos limiares da travessia para o futuro da cidade, a reflexão 
sobre ela se impõe, em princípio, porque o momento denominado 
pós-modernidade transbordou em muito as possibilidades intelec-
tuais de um pensamento consolidado sobre os desdobramentos do 
urbano e da cidade. Se não o fora sempre, a cidade volta a ser um 
enigma: no momento em que tudo se torna urbano, pergunta-se: o 
que é a cidade? E para onde ela vai? 

Com as mudanças profundas nas práticas culturais manifes-
tas em todas as dimensões da vida, incluindo nas novas manei-
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ras dominantes pelas quais experimentamos o tempo e o espaço, 
sobretudo a partir da simultaneidade e da compressão, a cidade, 
além de constituir-se como enigma, encontra-se no labirinto (Har-
vey, 1992). O labirinto que ludibria a percepção e põe em xeque 
a marcha do tempo, quando o presente é perplexo, o passado ora 
esquecido, ora idealizado, e o futuro inapreensível. A cidade no 
labirinto e labiríntica, porque policêntrica, fragmentária, e assim 
duplicada e vazia, como também esvaziada, sobretudo, de sentido, 
de identidade. Os espaços urbanos cada vez mais similares entre si, 
condição de um mesmo processo de produção e consumo, projetam 
no e sobre o espaço uma descaracterização generalizada. Tudo se 
tornando urbano e fundamentalmente igual, a cidade artificializada 
ao extremo gera a vertigem e aproxima-se da bricolagem.

Enigma, labirinto, vertigem e bricolagem são imagens-metáfo-
ras interpretativas-analíticas que ajudam a entender a importância 
do imaginário social, como potência criadora, que permite pensar o 
futuro da cidade, de um lado, e, de outro, o papel da temporalidade 
que por meio da memória reconstitui a cidade na sua integridade. 
Passado e futuro colocam-se, desse modo, como elementos para 
que analisemos a cidade no presente.

Uma questão fundamental em qualquer estudo é por que desen-
volvê-lo. Por que estudar a cidade de Palmas e por que estudá-la em 
uma perspectiva cultural, mas sem perder de vista processos sociais 
que a formaram? O principal argumento a respeito da importância 
desse tema e objeto está no fato de a cidade de Palmas apresentar 
uma estrutura totalmente diversa do que já foi compreendido como 
cidade moderna e planejada, chega mesmo a se discutir se ela foi de 
fato planejada ou simplesmente projetada. Como se trata também 
da criação da capital, sua importância se dá no contexto do Estado 
e do próprio país, uma vez que as condições de sua existência estão 
ligadas a uma mudança recente na geografia e na redefinição ter-
ritorial; com a criação do Estado do Tocantins, derivado do antigo 
norte goiano, Palmas e a redefinição territorial do Estado estão 
intimamente ligadas. No âmbito cultural, significativas transfor-
mações também se processaram, muitas ainda incompreendidas, 
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como o “apagamento”, se é que se pode usar esse termo, de uma 
identidade goiana e o forjar de uma identidade tocantinense. A 
criação de Palmas e o investimento maciço em propaganda acaba-
ram por impregnar no ideário popular a identidade “tocantinense” 
de uma maneira fabulosa, ao que parece, envolvendo, sobretudo, a 
população flutuante vinda de outros Estados para a “nova capital”. 

Outro elemento importante que valida este estudo é a própria 
dimensão que a cultura vem ganhando nas ciências sociais, em 
especial na geografia. Teóricos contemporâneos como D. Harvey, 
G. Deleuze & Felix Guattari, Michel Mafesoli, entre outros, ob-
servam que, diante da redefinição paradigmática da ciência e das 
transformações em curso que ela mesma engendra, entramos numa 
crise que não é puramente política e econômica, mas sim uma crise 
de “orientação”; como nos diz Mafesoli (2004), perdemos de algu-
ma forma o “oriente”, colocando a cultura e o seu papel em segun-
do plano no âmbito das nossas análises. Vêm sendo realizadas inú-
meras reflexões nesse sentido, dentro de uma perspectiva trajetiva 
que se ocupa em discutir a modernidade e os seus desdobramen-
tos, o pós-modernismo, discussão que, embora tenha surgido nos 
anos 1960, continua em voga na tentativa de entender as mudanças 
em curso. 

Palmas, cidade novíssima, também surge como um advento 
cultural, e não apenas isso, mas com um papel cultural que vai se 
moldando na relação entre imaginário do poder e imaginário po-
pular e entre o desejo dos dirigentes e as aspirações da sociedade. 
Nesse momento, quando essas perspectivas teóricas começam a 
tomar forma mais expressiva na academia, esse objeto, a nosso ver, 
figura não apenas como mais um estudo de caso, mas como um fe-
nômeno sociocultural e espacial que interferiu no país de um modo 
mais detido do que pode parecer em princípio. A criação do “novo 
lugar” para onde se dirigiram “aventureiros” de todo país em busca 
de oportunidades, a continuidade da ideologia do desenvolvimento 
que fomentou ao longo do tempo o discurso e as políticas dirigentes 
numa transformação visível e palpável da paisagem. E, sobretudo, 
o culminar da cidade moderna à condição pós-moderna.
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Este estudo, desse modo, pode inferir num espectro de questões 
que ligam o lugar – objeto de estudo – a problemas do nosso tempo 
no pensamento sobre a cidade. Como ideias de base, formadoras e 
transformadoras do espaço urbano, os elementos da cultura ligam-
se à criação e ação representativa da sociedade no seu movimento 
dinâmico, ontem, hoje e no devir, no amanhã.

O aprofundamento teórico e a compreensão de cidades projeta-
das, sendo Palmas o principal objeto de estudo, mas em compara-
ção com outras cidades surgidas de modo semelhante, foram o foco 
central dessa tessitura. A cidade e a vida urbana podem ser anali-
sadas de diversos prismas, porém elegemos as imagens e metáforas 
que constituem essas cidades de construção efêmera, cuja tentativa 
é estabelecer um cotejo de fontes que revelem os espaços em que a 
“ausência de tempo” intensifica a batalha pelos símbolos e cons-
titui um imaginário próprio, como caminho que ajuda a mantê-la 
como lugar social da construção de sentido. Colocamo-nos, então, 
diante de um desafio: captar a sensibilidade por meio da “escultura 
da linguagem”, na qual a compreensão simbólica da cidade figure e 
nos permita entender nossa própria atualidade.

A valorização dos seus costumes e de suas origens tem o papel 
de oferecer uma imagem atraente no enquadramento geral, mas 
como isso se compreende numa cidade planejada, artificializada ao 
extremo? São essas e tantas outras questões que se ligam aos pro-
blemas colocados neste livro que procuramos responder ao longo 
do trajeto. E, como foi dito, a busca de compreender a imagem 
de Palmas em relação à dialética temporal, ausência/presença de 
temporalidade e sua perspectiva imaginária, é uma proposta desta 
abordagem e, ao mesmo tempo, um desafio, que não deixa de ser 
um impulso para seguir e alcançar, também, uma poética urbana. 
Além disso, se, ao fazer ciência, no caminho, o lúdico figurar como 
compreensão do mundo, havemos de ter, tanto com a ciência, como 
com a arte, uma imensa dívida.

A busca pela cidade imaginária é a busca pelo lugar do encontro, 
da identificação ou da identidade, uma cidade que, para além das 
suas funções habituais, consiga significar e apresentar sua identi-
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dade pessoal e complexa, base de um diálogo com ela mesma e com 
outras cidades. 

No que corresponde ao método, buscamos uma proposta que 
aponta para os novos paradigmas, estabelecendo uma aproximação 
com a arte em dois níveis, a partir das fontes, ou seja, a arte mani-
festa na cidade, ou produções artísticas que se referem a ela.  E tam-
bém, num segundo nível, buscando na confecção do próprio texto, 
por meio da linguagem, uma junção entre razão e sensibilidade, 
tornando o texto acadêmico mais próximo do texto literário com o 
cuidado de não empobrecê-lo do ponto de vista do rigor científico.  

Na linha reflexiva de Proust, uma verdadeira viagem de des-
cobrimento não é encontrar novas terras, mas ter um olhar novo. 
Assim, os primeiros retratos dessa viagem recaem sobre o espectro 
teórico-metodológico que vamos percorrer para tecer a leitura da 
cidade na sua conjuntura, apresentando a perspectiva trajetiva que 
entrelaça os fios ideativos dessa proposta e lhe dá forma. A expe-
riência é a de transitar entre as teorias que abarcam a esfera das 
mentalidades e sensibilidades e que reúnem caminhos muito seme-
lhantes, mas detêm emblemas diferentes. Tal experiência obriga-
nos, de certo modo, a trilhar um percurso original, aproveitando 
as contribuições desses campos de investigação que, em última 
instância, têm um objetivo comum: “o sentido”. 

A lógica da multiplicidade contribui para esta obra, assim como 
a discussão da pós-modernidade. Apoiamo-nos em estudos de De-
leuze (1991, 2005), Deleuze & Guattari (1995, 1997), e nos autores 
que se ocuparam em compreender e aplicar conceitual, teórica e 
metodologicamente essas obras e perspectivas intelectuais. A ló-
gica da multiplicidade expõe o rizoma como uma metáfora que 
nos auxilia a compreender/visualizar o movimento da realidade 
na proposta de uma dialética outra que liberta o espaço/tempo de 
uma única realidade duplicada em oposição e negação, mas sim das 
coexistências, da possibilidade não apenas do contraditório, mas do 
contraditorial, como afirma também Mafesoli (1996). A lógica da 
multiplicidade permite pinçar mundos/tempos da representação 
do espaço em que as limitações sujeito/objeto se arrefecem. A obra 
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de Deleuze & Guattari (1995) esclarece que num rizoma entra-se 
por qualquer lado, cada ponto se conecta com qualquer outro; ele 
é feito de direções móveis, sem início ou fim, contendo apenas um 
meio, por onde ele cresce e transborda; um rizoma não remete a 
uma unidade, nem dela deriva; não tem sujeito, nem objeto. 

Não raro, o múltiplo abriga o acaso e a imprevisibilidade; o co-
nhecimento está sempre sujeito a repetições, variações, dispersões, 
uma sucessão de bifurcações. A ideia de multiplicidade abriga o 
discernimento de que é ambígua a relação entre ciência, não ciência, 
ficção e opinião, assim como é tênue o limite entre realidade e ilusão. 

O estilo intelectual e cognitivo da multiplicidade aceita o para-
doxo, a incerteza e o inacabamento como propriedades dos fenô-
menos e do sujeito observador, bem como é híbrido, plural, não 
consolidando um horizonte hegemônico nem padronizado. Reco-
nhecemos também a necessidade de retomar a forma de raciocínio 
dialético, mas uma dialética para além do ideal e do material, na 
esteira das teorias hegelianas e marxistas, além do dualismo espírito 
versus matéria, um movimento que considere as distintas dimen-
sões que formam o real: a tessitura do espaço cuja marca impressa 
é resultado da esfera material e das mentalidades, uma dialética 
para além da espiral e seu espiralado linear, de avanços e de recuos, 
porém evolutivo e cartesiano. Uma dialética em que o movimento 
não se detém, segue múltiplas direções, bifurca-se num movimento 
reticular e aproxima-se da imagem do rizoma. 

Os círculos da dialética espiralada esfacelam-se na plasticidade 
repetida dos avanços e recuos. A espiral do movimento espaço-tem-
po articula-se agora em fios irrompidos, num turbilhão de ganchos 
que se movimentam por todas as direções, conectam-se, despren-
dem, articulados e separados – num rizoma – como afirmam Deleu-
ze & Guattari (1995), que não começa nem conclui, e não designa 
entre os objetos uma correlação localizável que vai de uma para a 
outra, reciprocamente, mas numa direção perpendicular, num mo-
vimento transversal que as carrega uma e outra, riacho sem início 
nem fim, que corrói suas duas margens e adquire velocidade no 
meio. O rizoma é aliança e intermezzo, encontra-se sempre no meio.
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Essa perspectiva é a primeira opção para se pensar o movimento 
das formas e dos sentidos, e avançar sobre a proposição de pares 
opostos como aparência e essência. Não ignoramos as possíveis 
limitações teóricas dessa proposta, mas todo pensamento é fruto do 
seu próprio tempo, e vivemos um tempo de mudanças paradigmá-
ticas que põe em xeque a rigidez da ciência presa no redemoinho 
de suas conjecturas pretensamente irredutíveis. Essa abertura não 
deixa, contudo, de ser um grande risco; então, nos arriscamos, mas 
não nos arriscamos muito na tentativa de aproximar o cientista do 
contador de histórias, de aproximar razão e sensibilidade, ou ainda 
de alcançar uma razão sensível, como propõe Mafesoli (1998), e, no 
fio desse semantismo, chegar aos sentidos da cidade. A “verdade” 
nos elementos da narrativa não adquire tanta importância, não são 
os fatos em si, mas os significados dos fatos que contam. 

Como podemos observar, o desafio maior nessa forma de fazer 
é acentuar a capacidade criativa e lançar mão de múltiplos recur-
sos para pensar a realidade a qual observamos. É esse movimento 
metodológico que permite, neste trabalho, lançar mão de um olhar 
sensível, aquele da poeta – Cecília Meireles – quando nos diz que 
é preciso ver o mundo através do prisma de um lustre. Essa visão co-
loca em perspectiva a multiplicidade na sua relação com o tempo: o 
mundo visto e o lembrado, o mundo imaginado.

O prisma do lustre permite a visão multidimensional, bem como 
as suas decomposições, refrações, metaforizam as leis da represen-
tação nos jogos de real/imaginário e na produção da ilusão. Esse 
exercício, se o observarmos por um outro ângulo, comporta uma 
dimensão cognitiva e metodológica. Segundo Prada (2002), o poder 
de contemplar a realidade através daquele encantado prisma de lustre 
era a procura reiterada do espaço para o desenho da vida. Está posto 
em marcha que para olhar a realidade somos todos estrangeiros, ou 
devemos sê-lo, devemos nos esmerar no exercício de desprender da 
visão habitual naturalizadora da realidade que a coloca como ime-
diatamente certa, imediatamente apreensível. Ver o mundo através 
do prisma de um lustre é operacionalizar o encantamento e a memó-
ria com a contemplação do espaço visual/representacional; ou seja, 
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não separando a dimensão perceptiva (visual, tátil, gustativa, olfa-
tiva) daquela memorativa e imaginária. Assim, quando os sujeitos 
observam a cidade, o visto começa a ser representado, seja na ela-
borada estilística do poeta, seja na perspectiva do cidadão comum, 
todos em seus prismas diversos estão partindo da mesma poética do 
espaço: sua paisagem/imagem socioeconômica, política e cultural. 

Nesse ponto também, cabe a aplicação da leitura de Ginzburg 
(1989) sobre o paradigma indiciário, sobre a formulação do cará-
ter metonímico do real, ou seja, você tem a parte e é por ela que é 
preciso capturar uma totalidade. Analisando esse texto, observa-
mos que, sem jamais citar a palavra percepção, o autor a coloca em 
operação no procedimento metodológico, quando, por exemplo, 
lança mão de uma fábula oriental do camelo perdido, na qual um 
observador apresenta todas as características do animal e por onde 
ele passou, sem nunca tê-lo visto. Nesse conto, Ginzburg (1989, 
p.151) apresenta a discussão sobre a importância de deter-se nos 
elementos pouco notados, nos detritos ou refugos da nossa ob-
servação, ou seja, nos sinais. Assim, o autor compara os fios que 
compõem a pesquisa aos fios de um tapete, descrevendo sua densa 
trama, na qual a coerência do desenho só é possível de ser vista 
quando percorremos o tapete com os olhos voltados para as várias 
direções.  Para ele, o tapete é o paradigma que chamamos, conforme 
os contextos, de venatório, divinatório, indiciário ou semiótico.

De acordo com as formulações de Ginzburg (2003), sobre o 
paradigma indiciário, são os anagramas salpicados que constroem a 
realidade, ou seja, pistas infinitesimais – sintomas, indícios e signos 
– compõem os elementos que permitem reconstruir uma atualidade 
complexa não experimentável diretamente. 

Prisma de um lustre para Meireles (2002), trama de tapete para 
Ginzburg (1989), rizoma para Deleuze & Guattari (1995), ou ainda, 
o mundo como um rolo, uma embrulhada, um aranzel para Calvino 
(1990), seja qual for a metáfora empregada, todos estão falando de 
multiplicidade e da forma de percebê-la, bem como da educação 
que podemos ter para com os olhares entrecruzados/refletidos nas 
diversas nuanças de um espaço tão geométrico quanto literal. 
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Ao lado das propostas deleuze-guattariana, ginzburgsoniana, 
entre outras, de metaforizar o movimento da realidade, conduzir 
o olhar a partir de um método ou de um novo paradigma, incor-
poramos também a contribuição de Le Goff (1992) e a esclarece-
dora relação entre documentos e monumentos, segundo a qual o 
primeiro deve ser visto e encarado como o segundo, e o segundo 
tomado pelo primeiro, pois, para esse autor, o documento não é 
neutro, é antes o resultado de uma montagem consciente ou in-
consciente da época e da sociedade que o produziu, e também de 
épocas sucessivas durante as quais continuou a existir, talvez es-
quecido, continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O 
documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades his-
tóricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – 
determinada imagem de si próprias. É preciso desestruturar essa 
construção e analisar as condições de produção dos documentos-
monumentos. Esses documentos-monumentos, então, podem fi-
gurar como contraponto das informações obtidas em campo. Essa 
inter-relação entre monumentos e documentos infere-se sobre a 
importância de conceber as fontes não como expressão da realidade, 
e sim como caminhos possíveis para uma compreensão mais abran-
gente das múltiplas faces que ela pode apresentar.

Coloca-se em movimento, ao relacionar essas propostas e tomar 
tais contribuições, a importância da linguagem nas suas várias ma-
nifestações para elucidar a realidade observada. De uma forma mais 
radical, Deleuze & Guattari (1995) propõem para o olhar múltiplo 
a metáfora do rizoma. Pelbart (1993) fala de leque de possíveis, 
Calvino (1990), de rede de possíveis, e são essas referências que nos 
permitem lançar o nosso próprio olhar múltiplo e, por exemplo, 
falar da escultura de linguagem da cidade imaginária, na qual a per-
cepção e a linguagem ajudam a interpretar a cidade na sua condição 
pós-moderna, a plasticidade do tempo na sua condição de ausência 
e o imaginário escultórico que a define.

Também consideramos imprescindível trabalhar a percepção, 
primeiro porque a análise da imagem urbana exigiu, para a sua 
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compreensão, ater-se à importância dos sentidos; é preciso perce-
ber a imagem para compreendê-la. E segundo, porque a análise do 
material nos leva a crer que a percepção antecede a representação, 
e na sequência, ambas passam a confluir. Podemos dizer que a 
percepção pode levar para a representação as dimensões de ilusão, 
de engano, e essas dimensões não significam o não real, mas uma 
parte desse mesmo real. O conceito de percepção figura como in-
termediário entre imagem e representação, fazendo-nos acreditar 
na importância de retomá-lo. 

Quanto à relação entre paisagem e imagem, cabe destacar que 
a imagem é sem dúvida um conceito especial para este trabalho, 
uma vez que a compreendemos como uma espécie de antessala do 
imaginário. Didaticamente, paisagem é imagem espacializada, mas 
os dois conceitos não são sinônimos, embora entre eles haja muitas 
trocas; já no surgimento do conceito de paisagem havia uma forte 
relação com a pintura, pois tanto a imagem quanto a paisagem são 
dimensões visualizáveis.

 O que é a pintura de paisagem, senão a transformação dessa em 
imagem? A porosidade entre a paisagem e o real torna-se sempre 
mais evidente na sua dimensão material – a paisagem tem uma 
dimensão tátil, olfativa, além da visual –; a imagem detém um grau 
maior de imaterialidade, potencializa o conteúdo das representa-
ções; embora ambas sejam herdeiras da exigência semiótica, são 
também distintas como construções do olhar.

Em diversos momentos, neste livro, partimos da paisagem ur-
bana – a paisagem é trabalhada a partir de observações reiteradas, 
envolvendo descrição e interpretação – e prosseguimos com o seu 
amadurecimento sob a forma de imagem. Por vezes, a paisagem vai 
se desencaixando de sua dimensão real, vai se desrealizando, para 
emprestar uma expressão de Baudrillard (1991), e torna-se imagem, 
representação, colocando a sua realidade numa nova perspectiva.

A paisagem, ora metamorfoseada em imagem, expande-se como 
compreensão metafórica, memorativa, imaginária; na sua descola-
gem do real adquire a textura do representacional, o que dá a esse 
conceito diversas dimensões.



28  VALÉRIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

A argamassa da cultura impõe a forma de olhar como método. 
Ao olhar, um cuidado, um detimento, uma miríade. Nesse ponto, 
a paisagem (imagem espacializada) é cenário de identidades e parte 
estético-afetiva da contemplação. Operacionalizar o estranhamen-
to e a distância do olhar cotidiano sobre o lugar é desconstrui-lo 
para entendê-lo em profundidade; assim, intertextualidade e retó-
rica encontram-se no dilaceramento dos conteúdos subjetivos de 
paisagens tangidas pelo olhar que acumulam camadas de tempo em 
formas plásticas, suscetíveis, permanentes, transitórias, memoriais. 
Emergem à nossa percepção e às nossas experiências como ente 
real e concreto, marca e matriz de uma civilização (Barbosa, 1996). 
Marca porque exprimem uma civilização, e matriz porque partici-
pam do sistema de percepção, concepção e ação que canalizam de 
certo modo o sentido da relação de uma sociedade com o seu espaço. 

O referencial nos permite trabalhar imaginário e temporalidade, 
a partir de uma análise interpretativa das “imagens e metáforas” da 
cidade de Palmas. Esse procedimento, observação da imagem, é au-
xiliado por um tipo de entrevista com a população residente em Pal-
mas baseada num conjunto de questões não extensas que expressa a 
relação das pessoas com o lugar. Outro tipo de entrevista, essa mais 
extensa, foi realizada com os atores mais diretamente envolvidos 
com o projeto e a idealização da cidade. Por meio dos relatos orais 
dos depoentes é possível cimentar o entendimento do imaginário de 
Palmas e a relação dialética, presença/ausência de tempo. Fontes 
escritas e iconográficas complementaram o exercício de observação 
e uso da oralidade. 

Sobre o método, vale também lembrar que a necessidade de 
buscar outros caminhos, outras respostas, vai ao encontro da pers-
pectiva de trabalhar o imaginário que é, ontologicamente, consi-
derado uma flânerie metodológica. A teoria do imaginário a partir 
da fenomenologia bachelardiana, para a qual o imaginário é uma 
constelação de imagens em íntima relação com a imaginação e tem 
suas manifestações também na forma de mitos e símbolos. O es-
tudo do imaginário, assim, procura entender a polissemia da ima-
gem, e, para isso, não raras vezes, faz uso das associações de que 
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toma a arte, a cultura e a poesia como objetos fecundos do universo 
simbólico.

A fenomenologia, se por um lado traz elementos importantes 
para analisar o imaginário e não foi desconsiderada neste percurso, 
por outro, o seu trajeto é a redução até chegar à essência, portanto 
improvável diante da compreensão de uma realidade urbana que 
acreditamos caminhar em direções móveis e múltiplas. Ficamos 
numa encruzilhada. Assim, foi preciso operacionalizar um percur-
so plural, compreendendo que para um objeto complexo é preciso 
um olhar múltiplo.

A relação entre imaginário, memória e representação fornece ali-
cerces para este estudo, mas o alcance da compreensão da cidade – 
Palmas – mediante essa junção – imagem-metáfora, ausência de 
tempo e pós-modernidade – passa por uma construção metodológi-
ca que o próprio objeto exige.

Canevacci (2004) argumenta que para compreender a cidade 
polifônica é preciso perder-se no urbano; já para Peixoto (1992), 
abrir-se ao que não se evidencia, ao invisível, é uma questão ética. 
Por fim, sair do labirinto e decifrar o enigma é uma questão de 
imaginação. A proposta de Calvino (1990) é narrar e imaginar, “as 
cidades invisíveis” não são um caso de nostalgia, são, sobretudo, 
uma memória para futuro: lembrar é refazer o percurso do hoje para 
o amanhã. Ele propõe a associação entre imaginação e lembrança, e 
aí, uma útil resposta: criação.

A cidade cristaliza essas características, elementos ideativos 
que comparecem na sua organização/criação, e configura-se como 
um enigma quando essas nervuras não são totalmente explicitadas. 
A inteligibilidade do processo que lhe dá forma pede, assim, uma 
individualização metodológica para lidar com as miríades de muitas 
camadas superpostas que formam sua conjuntura. O objeto sobre o 
qual nos debruçamos, e o quadro que ele apresenta, contribui para 
esse ensaio metodológico um tanto marginal, pois Palmas, capital 
do Tocantins, é uma miscelânea de tendências; origina-se, como já 
apresentamos, num contexto político tradicional fomentado pela 
divisão do Estado de Goiás, ou seja, tudo que era norte virou To-
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cantins, amarrado a um desejo coletivo e histórico da população. 
Desenham-se nessa conjuntura da construção de uma nova capital 
as tramas da política nos comportamentos patrimonialista, pater-
nalista e clientelista, mitos de fundação materializados numa pro-
funda relação entre estética e poder.

Palmas comparece, quase sempre, como síntese do processo 
de transmutação da região do antigo norte goiano em Estado do 
Tocantins. Desse modo, as análises dos autores que procuraram 
entender a cidade e as características que lhe são peculiares acabam 
por diluir sua interpretação na saga do Estado. Outro pleonasmo, 
observado num conjunto sem par de documentos e narrativas, é o 
papel redutível e não relativo de um pequeníssimo grupo de atores 
para os quais, em razão de a sua conjugação com o poder, se atri-
bui determinantemente o desvelar espaço temporal, a construção 
material, simbólica e ideativa de tudo que está posto. Essa redução 
suprime feixes luminosos e amplamente esclarecedores das coe-
xistências do processo em curso. Os escritos, por nós mapeados, 
que trataram da criação de Palmas, detiveram suas discussões no 
processo de criação do Estado do Tocantins, relegando a reflexão 
sobre a cidade, propriamente dita, para um segundo plano. Tais 
trabalhos, que tiveram o mérito de ser pioneiros, abriram um leque 
de possibilidades de diálogos, conversas a serem tecidas ao longo 
do trajeto, que vão do contexto ao texto da cidade e se somam a 
entrevistas e documentos diversos. Como fontes, tais interpreta-
ções acabadas são visões que, mesmo opostas às nossas próprias, 
somam-se ao fio ideativo do conjunto de vozes reiteradas sobre as 
mesmas imagens. O nosso papel, sem dúvida, seguiu outro con-
torno, propondo uma releitura na qual a cidade de Palmas não é 
uma nova cidade modernista, mas uma cidade além da moderni-
dade, com todos os problemas que isso comporta. Comparece no 
centro da análise o tripé: imaginário, ausência de temporalidade e 
pós-modernidade. 

A cidade, tomando a narrativa das entrevistas, foi uma espécie 
de “laboratório” para vários arquitetos, onde cada um lançou uma 
forma de experimento, a partir do que já se acumulou sobre a expe-
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riência urbana, somada ao ensaio individual. Comparece no imagi-
nário social uma constante analogia entre Palmas e Brasília, a popu-
lação identifica traços que ligam as duas cidades não apenas por ela 
também apresentar uma ”aparência” modernista na sua paisagem e 
nem somente por suas avenidas largas ou por uma esplanada de Se-
cretarias de Estado que faz referências a Esplanada dos Ministérios 
de Brasília, mas pela ideia de desenvolvimento que a cidade introje-
tou, lembrando Brasília na fase de sua construção, atraindo pessoas 
de todo o país. No plano do senso cotidiano, a população, numa es-
pécie de uníssono, afirma: “Ah, Palmas é que nem Brasília”. Explo-
rar essa similitude, onde ela realmente se assemelha e onde difere, 
como elemento presente na formação da imagem de Palmas, consis-
tiu numa das preocupações apresentadas neste livro; tal compara-
ção, entretanto, é delineada a partir dos seus contextos específicos.

No imaginário, existe uma forte semelhança entre as duas cida-
des; entretanto, comparando o tecido urbano de Palmas, os arte-
fatos urbanístico-arquitetônicos, entre outros elementos, as duas 
cidades são bastante distintas entre si. São comparáveis mais pela 
diferença estrutural com que foram criadas do que propriamente 
por uma relação de semelhança. Como uma espécie de simulacro de 
Brasília, os ideais que forjaram a capital federal comparecem como 
constantes na formação dessa imagem. Palmas, contudo, rompe 
com os preceitos do zoneamento modernista, retoma, em princípio, 
referências das cidades tradicionais, pois se origina de um cruza-
mento cortado por uma colina suave e que tem como referência um 
palácio, símbolo do poder do chefe, em perspectiva, ou seja, o palá-
cio é visto na cidade de todos os ângulos do núcleo central. 

O comércio e os serviços organizam-se como em qualquer ci-
dade tradicional brasileira, concentrados em uma ou duas aveni-
das principais e brotando aqui e acolá nos bairros mais distantes. 
Não há a rigidez da cidade moderna planejada. Os monumentos 
constituem em princípio um conjunto de memórias encaixadas e 
desencaixadas que esboçam a história do Estado na sua versão ufa-
nista e oficial, com fragmentos da história nacional desalinhados 
do contexto. A praça gigantesca é depositária desse conjunto de 
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narrativas. O palácio é para ser visto, uma espécie de ode ao poder 
e aos novos tempos, é o edifício moderno que ganhou arcos, esferas 
douradas, junto com frisas (painéis históricos) que retratam cenas 
das lutas e personalidades que forjaram o território tocantinense. 

O sentido da cidade e a conjuntura que lhe dá especificidade, 
que estabelece uma imagem da cidade de Palmas, é parte da tra-
jetória dessa obra, mas não apenas isso. Procuramos entendê-la, 
fundamentalmente, como uma cidade imaginária ausente de tempo 
pelo próprio contexto que lhe deu origem. Essas condições atribui-
riam à cidade de Palmas uma condição pós-moderna. A partir desse 
recorte, o espaço urbano é lido na esteira da teorização de um tempo 
plástico; assim, para além do tempo longo, do tempo curto, do tem-
po lento, do tempo rápido, discutimos o tempo ausente, como uma 
das molduras que enquadram à cidade projetada. 

Sob esse guarda-chuva metodológico, a cidade sobre a qual nos 
interrogamos tem sua organização espacial tecida por essas pistas 
infinitesimais e deve ser compreendida a partir de intertextos.




