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1
AS CIDADES DO TEMPO AUSENTE

A cortina de nuvem mal encobria a dança de fios que 
teciam e desteciam ruas e avenidas do sentimento.

(Glória Kirinus, Aranha castanha 
e outras tramas, 2006)  

Razão e sensibilidade

A palavra sensibilidade ecoa no meio acadêmico contemporâneo 
de uma forma sutil e reiterada. Harvey (1992) aborda a mudança 
na estrutura da sensibilidade como linha divisória entre a moder-
nidade e a pós-modernidade. Olalquiaga (1998) compreende a me-
galópole a partir das sensibilidades culturais contemporâneas; Ce-
nevacci (1998) afirma que existe uma comunicação dialógica entre 
artefatos urbanos e a sensibilidade de um cidadão que elabora per-
cursos absolutamente subjetivos e imprevisíveis; já para Pesavento 
(1999), analisar a cidade a partir de suas representações literárias 
implica conferir sentidos e resgatar sensibilidades do urbano. Para 
outros, ainda, a própria ciência já não pode mais ser compreendida 
apenas como produto de uma razão dissociada de sensibilidades. 
São inúmeros os trabalhos produzidos nos últimos anos que têm 
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empregado o termo de uma maneira afluente para delimitar distin-
ções no modo de ver e interpretar. 

Compreendemos a sensibilidade como uma perspicácia afetiva 
capaz de modelar o intelecto e a cognição quando olhamos e quando 
vemos. Toda racionalidade de um acontecimento é regada por esse 
savoir-faire pouco explorado.

 É na tentativa de dar o tom dessa perspicácia que apresentamos 
um diário de campo e as impressões da primeira etapa desta pesquisa 
que correspondem a dez entrevistas realizadas e cujo conteúdo é 
base para a análise do imaginário da cidade. Os narradores nes-
ta pesquisa são arquitetos que participaram da criação da cidade, 
intelectuais (pesquisadores e escritores) que produziram traba-
lhos acadêmicos e/ou outros escritos sobre Palmas e habitantes ou 
observadores diversos que puderam contar, descrever e pensar a 
cidade. São chamados de narradores porque é o conjunto de vozes – 
a polifonia – e não apenas uma voz que traz a narração, ou seja, ela 
se dá no conjunto. Assim, os trechos narrados recebem apenas essa 
autoria: narradores. Por uma sugestão metodológica, preferimos 
não indicar o autor, no final de cada trecho narrado, mas os apre-
sentaremos nesta parte do texto, descrevendo também como os 
narradores trabalharam a sua fala.  

Nas narrativas, por vezes, figuram longos textos, porque a ideia 
é que tenham uma função ampliada, além de nos fornecer a ma-
téria para analisar as questões levantadas neste livro. Seu papel é 
apresentar a cidade ao leitor que não a conhece, desobrigando-nos 
dessa função diretamente. Quem narra os dezoito anos do desen-
volvimento de Palmas, como ela surgiu e por quê, não somos nós, 
mas os narradores; nossa função analítica é mostrar como a cidade 
do tempo ausente elaborou um imaginário pós-moderno e como o 
espaço/território/paisagem/lugar manifesta esses elementos. Os 
narradores, articulando eles também suas sensibilidades, descre-
vem o desenrolar dos acontecimentos e apresentam a cidade e sua 
participação. Por isso também chamar de narrativa, não apenas de 
entrevistas e depoimentos, e somar muitas vozes para conduzi-la. 
A “narrativa” é dos dez entrevistados, num primeiro momento, e, 
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num segundo, das redações dos jovens, das falas dos moradores das 
quadras, dos frequentadores das quadras, dos habitantes de Palmas. 
São eles que acessam esse breve amanhã/ontem/hoje da cidade. 

Iniciamos as entrevistas em setembro de 2005 e as encerramos 
em abril de 2007. O processo de entrevistar não raramente figurou 
como conversas, e nesse fazer a gentileza dos entrevistados foi a 
primeira condição para que a narrativa fluísse sob a forma de im-
pressões, causos, críticas, informações, pontos de vistas, contos.

Numa manhã de sol a pino, domingo, sentamos nos rústicos 
bancos de couro na varanda da casa do primeiro entrevistado, um 
lugar propício para compor no violão uma moda! Mas como eu, 
diferentemente do entrevistado, não tenho nenhuma habilidade 
nessa arte, comecei a abordar a metodologia da entrevista com base 
na proposta de Freire (2002), apresentei-lhe o roteiro dos pontos 
que eu gostaria que ele contasse “tudo que se lembrasse” sobre a 
construção da cidade, suas observações etc... O professor Elizeu 
Ribeiro Lira (1995) citou o seu trabalho, pontuou as principais 
questões discutidas e, em seguida, deu início a uma rica aborda-
gem sobre a cidade que ia muito além da dissertação que ele me 
apresentara. As considerações tecidas, sua visão sobre Palmas, de 
forma extremamente crítica para com a “cidade moderna”, forne-
ceram o apoio mais contundente para pensar as aberturas da cidade 
pós-modernista.

Luiz Fernando Teixeira Cruvinel (arquiteto urbanista, autor do 
projeto da cidade de Palmas) recebeu-me no escritório do Grupo 
4, em Goiânia. Enquanto aguardava para entrevistá-lo, olhei pela 
janela envidraçada do edifício Executive Tower e vi que se tinha 
uma visão privilegiada da cidade radiosa. O desenho urbano em 
forma de teia descortinava-se ali com perfeição, compondo uma 
magnífica paisagem, a cidade radiosa, vista do alto, apresentava 
no traçado a sua sedução. Foi uma entrevista extensa, a mais longa 
narrativa de todo percurso. Falou-me dos acontecimentos, da sua 
participação como criador. De uma forma crítica e lúcida, discorreu 
sobre os desdobramentos da cidade no âmbito político e construti-
vo. Alegremente, fez uma analogia entre esculturas e soldadinhos 
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de chumbo e lembrou que antigamente sobre morros se colocavam 
igrejas e não palácios! Cruvinel falou de Palmas como uma cidade 
para a juventude e confessou que, apesar dos problemas, que ele 
mesmo reviu e apresentou, Palmas foi um sonho para eles – “Foi 
um grande sonho da gente!” – disse. O arquiteto manifestou a in-
satisfação com entrevistas cedidas anteriormente que, segundo ele, 
resultaram na inversão e subversão da fala. Comprometi-me, as-
sim, a ser rigorosa quanto ao conteúdo da narrativa desenvolvida, 
cuidando para que as reproduções das falas fossem pontuais. Foi 
também muita gentileza do meu entrevistado ceder documentos, 
croquis, perspectivas dos projetos, avaliações, que constituíram 
materiais importantíssimos para este trabalho.

Do mesmo modo, Walfredo Antunes de Oliveira Filho (arqui-
teto, autor do projeto de Palmas em parceria com L. F. Cruvinel) 
recebeu-me no escritório Santa Cruz, em Palmas. Para Walfredo, a 
construção da cidade não foi apenas uma aventura no ato de criar, 
mas um domínio estético-afetivo. Falou da cidade, dos seus mo-
numentos, das suas distinções, do seu contexto na rede urbana do 
Tocantins. Contou sua participação na história e, por vezes, a fala 
do arquiteto unia-se à fala do professor universitário, e de forma 
muito profícua para este trabalho, a narrativa tomava a dimensão 
conceitual e as perguntas puderam ser aprofundadas numa pers-
pectiva teórica. 

Walfredo Antunes me recebeu, gentilmente, por duas vezes. 
Num primeiro momento, burilei bastante o conteúdo da primeira 
entrevista e, num segundo momento, aperfeiçoei as questões apro-
veitando os elementos inusitados que haviam aparecido, mesmo 
em outras entrevistas realizadas. Como resultado, posso destacar 
a densidade do conteúdo, no qual a cidade figurou numa moldura 
afetiva. O arquiteto ainda apontou o descontentamento com os ru-
mos da cidade no âmbito político, sobretudo no que tange a gestão 
do que foi criado. 

Luiz Hildebrando Ferreira Paz (arquiteto, professor universi-
tário, funcionário do Estado na primeira gestão administrativa de 
Palmas e residente na cidade desde a fundação) narrou a fundação 
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e o desdobramento da cidade como observador e participante do 
processo. Sua fala foi crítico-descritiva e permitiu que visualizásse-
mos, por meio do relato, as paisagens em movimento com nitidez. 
Com a mesma nitidez e perspicácia, nos apresentou os detalhes da 
trama política na criação da cidade, os problemas gerados a partir 
dos loteamentos, e foi o primeiro a abordar a heterogeneidade do 
tecido urbano de Palmas. A descoberta desse aspecto foi marcante 
em nossa discussão. 

Entrevistei, ainda, Luiz Otávio Rodrigues Silva (professor, 
arquiteto, autor da dissertação Formação de Palmas, 2002), que 
discorreu sobre a sociedade e a vida em Palmas; os escritores Ale-
xandre Acampora (residente em Palmas desde 1989, secretário de 
Cultura no primeiro governo de Palmas) e Liberato Póvoa (atual 
desembargador do Estado, residente em Palmas desde a implan-
tação), que teceram longas narrativas sobre a fundação da cidade, 
falando de suas impressões e dos seus escritos; também Mário Ri-
beiro Martins (procurador da Justiça e residente em Palmas) falou 
sobre a vida calma que a cidade lhe proporciona.

 Acampora, que entrevistei no espaço para escritores de uma 
livraria, junto com a narrativa, ofereceu-me seu livro Escritos de 
jornal, onde publicou algumas crônicas sobre Palmas e apresentou 
uma crônica virtual, que tem a cidade como palco, denominada O 
bonde. Sua fala trouxe-me uma soma de imagens, as imagens do 
canteiro de obras para construção da cidade e imagens literais de 
um espaço anódino, tanto quanto superficial. Para ele, a cidade é 
uma nave lançada para o futuro.

Póvoa, para quem a cidade é uma colcha de retalhos, em razão 
de sua ocupação por pessoas vindas de todo país e, portanto, de 
identidades diversas, recebeu-me em seu gabinete, no Tribunal 
de Justiça. O ambiente era cheio de objetos, quadros figurativos, 
bandeiras, peças pequenas sobre a mesa que, junto com o mobiliá-
rio, lembrava um estilo de tempos idos. O escritor, antes de iniciar 
sua fala, ofereceu-me rapé. Agradeci e recusei, mas vi nessa oferta 
um anfitriosismo incomum. Dentre muitas pontuações, comentou 
que era autor do hino de Palmas, e no final da entrevista narrou um 
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fato: “Quando eu era jovem, li os Protocolos de Sião, muito antes 
de existir Palmas e até mesmo o Estado do Tocantins, estava nesse 
escrito que num paralelo X ia surgir uma cidade que seria uma nova 
civilização, depois vim saber que nesse paralelo está Palmas e isso 
me chamou muito a atenção”. 

Mário R. Martins preferiu que eu o entrevistasse em sua resi-
dência, uma casa grande, localizada numa quadra central; disse não 
ter escrito nenhum texto sobre a cidade, mas descreveu detalhes 
de sua experiência como morador da quadra, do uso dos espaços 
públicos, e apresentou uma lista de nomes de outros escritores par-
ticipantes da Academia Tocantinense de Letras, como também  
um dicionário biobibliográfico, de sua autoria, que reunia autores e 
obras locais.

Os narradores me receberam em seu espaço e abriram as portas 
de suas ideias, crenças, opiniões e utopias; no ato de narrar a cida-
de, narraram-se também como atores. Um fio puxa o outro, um 
entrevistado apresenta o outro, ou trabalha uma ideia que apareceu 
numa entrevista anterior, como a entrevista realizada com Elizeu 
Lira, que se deteve longamente na análise, quando questionei so-
bre a metáfora criada por Póvoa, colcha de retalhos, para ilustrar a 
cidade. Assim, uma narrativa complementa a outra, as perguntas 
passam a ter um papel fundamental na rede de falas e de sujeitos e 
o roteiro inicial das entrevistas torna-se secundário, apenas ponto 
de partida para que as perguntas evoluam no transcurso, buscando 
a fala que emerge como senha e sentido, transformando a narrativa 
na argamassa social que apresenta o imaginário da cidade.

Nas falas existem trocas entre os elementos inéditos e aqueles 
que se repetem. A repetição consiste nos fatos essenciais – grafis-
mos que, com o mesmo motivo, são apresentados sob ângulos di-
ferentes –; entretanto, não é sempre que deparamos com o discurso 
e seu fluxo. Às vezes, deparamos com uma porta entreaberta: o 
silêncio!

Foi numa tarde chuvosa de sábado que, em São Paulo, fui en-
trevistar Ruy Ohtake (arquiteto, esteve em Palmas no início da 
construção e projetou dez quadras, das quais foram implantadas 
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apenas quatro). O nome do arquiteto tinha aparecido em algumas 
entrevistas como alguém que tentou desenvolver, em Palmas, um 
trabalho mais amplo. Antes da entrevista, li algumas matérias mi-
diáticas que tinham sido publicadas sobre o trabalho do arquiteto, 
mas não havia nada sobre sua atuação em Palmas. Os críticos o 
consideravam o sucessor de Oscar Niemeyer e, pelas matérias pu-
blicadas, ele parecia apreciar o título. 

No seu escritório na Faria Lima, num edifício no centro co-
mercial de São Paulo, eu, junto com vários alunos de Arquitetura 
e Urbanismo, aguardávamos para entrevistá-lo. A sala de espera 
estava cheia de quadros com riscos, traços, esboços e frases de Os-
car Niemeyer. Ele nos atendeu coletivamente. Apresentei-me e 
também o teor da entrevista, pedi para ser a última do grupo, pois 
era algo mais específico que gostaria de lhe perguntar: sobre a sua 
atuação em Palmas. Foi uma longa espera! Seguiu-se uma aula para 
os estudantes, sobre a influência barroca na arquitetura brasilei-
ra, sobre a entrevista que ele mesmo fizera com Oscar Niemayer, 
quando era estudante; falou sobre as suas obras, o fazer do arquiteto 
etc. Travou uma discussão sobre a polissemia da obra arquitetôni-
ca, quando uma das estudantes presentes associou a forma de um 
hotel que ele projetara – umas das suas últimas construções naquele 
momento – a uma melancia. Analogia de que ele veementemen-
te discordou. Por fim, chegou a minha vez! Mas quando lancei 
as perguntas, silenciou, limitou-se a dizer que tinha feito apenas 
quatro quadras em Palmas e que não tinha mais nada a dizer sobre 
a cidade. Insisti um pouco mais, mas toda pergunta repercutia em 
afastamento e recusa. Por mais de uma vez foi áspero e a retórica, 
pouco amistosa. Percebi que quando não há gentileza, o silêncio 
impera! A entrevista terminou e fomos todos embora. 

Silenciar é, em grande parte, dizer por outra via. A carência da 
fala registra um profundo desejo, uma ausência. O silêncio do arqui-
teto não era um silêncio essencial, aquele de que nos fala Holanda 
(1992), o silêncio das entrelinhas, também não era esquecimento. Era 
um silêncio velado, do qual apenas a conjectura aponta certa pater-
nidade sobre a cidade da qual, talvez, ele se absteve ou fora privado.
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O silêncio de Ruy Ohtake fala sobre o primeiro traço da pós-
modernidade que podemos identificar, como denominam alguns 
autores, na última cidade planejada do século XX, Palmas: a carac-
terística midiática. A busca de divulgação da cidade na mídia e sua 
promoção é uma busca também pela celebridade, tanto pessoal, 
para quem dela participa, quanto da cidade em si. A curta trajetória 
urbana contrasta com o excesso de documentação, pilhas de páginas 
dos jornais locais com manchetes sobre a cidade, folhetos e revistas 
de divulgação, folders, documentários fotográficos, cartões-postais, 
slogans etc. É possível que nenhuma outra cidade, até então, tenha 
surgido com essa carga midiática. A história também mostra que 
não apenas a cidade, mas também seus construtores se notabilizam 
e é com esse estilo emocional que a cidade narrada se abre a uma 
compreensão possível nos seus discursos e silêncios.

Todo trabalho, do início ao fim, assemelha-se a uma grande 
introdução, quando se inventaria ou tenta-se inventariar a negocia-
ção entre matéria e mentalidade, na organização espacial. O desejo 
contido nas falas, a substância dos sonhos no discurso de quem 
descreve a sua participação, direciona os vernizes que cada qual es-
tabelece para o seu próprio horizonte. No deslizamento entre uma 
representação e outra, nos seus encontros e nos seus pares opostos, 
estão as frações de uma realidade literal e metafórica.

As narrativas são fotografias do imaginário. Elas não tiveram, 
nesse contexto, o caráter da história de vida, não têm o peso do pas-
sado, já que narrar é contar, dizer e enumerar os anos (Bosi, 1992); 
os narradores falaram ágil e vivazmente como se diz de algo que 
ocorreu hoje e do qual se conta ontem e amanhã. Não têm na voz 
o cansaço dos anos, tratando-se assim de uma memória recente ou, 
como apresentaremos mais adiante, uma memória para o futuro. 
Entretanto, conservam o compromisso afetivo da matéria lembra-
da em que falar da ação sobre os objetos é falar dos sonhos e das 
representações. 

É nesse tecido de sensibilidades que nos perguntamos também 
sobre o nosso papel afetivo no processo de conhecer. No início da 
pesquisa, algo que preocupou muito, passada a curiosidade inicial 
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que a imagem da cidade provocara, era a inexistência de uma rela-
ção pessoal com o lugar. A cidade parecia sempre sugar as energias, 
isso em decorrência do desconforto climático da região extrema-
mente quente para quem caminha pelas ruas; questionava-me se 
teria algo a dizer sobre Palmas que fosse pertinente para uma tese. 
Ao iniciar as entrevistas e a observação reiterada, a cidade ressurgiu 
com suas distinções e o ato da descoberta trouxe para o processo 
investigativo um encantamento, uma cognição sensível composta 
de proximidade e distância, olhar estrangeiro e lugar afetivo. Co-
nhecer é um distinto modo de pertencer.

É na “carpintagem” do imaginário que arranhamos a opacidade 
do mundo. Colecionamos as vozes na busca de uma explicação, na 
busca de escapar daquilo que Calvino (1990a), numa espécie de 
testamento artístico, denominou pesadume, inércia, opacidade do 
mundo, que, para ele, eram qualidades que aderiam rapidamente 
à escrita, quando não encontramos um meio de fugir delas. Assim, 
como na construção literária, o pesquisador também depara, em 
sua tarefa com a fuligem das aparências, com a dificuldade de ver 
além do que já foi visto. Como tudo, aparentemente, está dito e 
visível, “o real é assim”, “a cidade é assim”, confirmando todas as 
ilusões da nossa percepção! A nossa saída é artesanal: ater-se aos 
silêncios, à invisibilidade do detalhe, aos anagramas que os atores 
imprimiram na sua participação/observação, buscar a pregnância 
do estilo emocional, o estranhamento dos objetos, a semiótica da 
paisagem aliada aos pequenos gestos, aos detritos.

 É necessário mergulho silencioso em outro modelo epistemoló-
gico a permitir a saída da incômoda contraposição entre “racional” 
e “irracional”. É preciso reconhecer a miséria e as falências dos 
projetos, das utopias e das vanguardas, mas é preciso, sobretudo, 
admirar o mundo! A conquista do presente, como tese fundamental 
de Mafesoli (2001), recai sobre esse pressuposto. O “fim da histó-
ria” não existe, mas a mudança paradigmática é um fato doloroso, 
tanto para o mal-estar moderno como para o pós-moderno.

A teia de multiplicidade faz-se nos elos entre a razão e as di-
mensões de emoção, de desejo e sensibilidades, por entre os seus 
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desvãos incorre o inacabado. Na fresta aberta para o desconhecido, 
“a festa dos sentidos” ajuda a compreender a teatralidade, a ilusão.

A cidade nasce com esses feixes de memória reunidos, cons-
tituindo uma simbologia. E, mesmo na ausência do tempo, uma 
“temporalidade” se engendra. O tempo ausente não é um tempo 
inexistente, é apenas um fluxo temporal que a cidade não sofreu. 
Há uma intensa relação dialética que conjuga presença e ausência. 
Na ausência de temporalidade urbana, outros tempos ocupam a 
cidade construída. Tempos forjados, cuidadosamente colocados no 
espaço, que imprimem visões e projeções muito particulares para a 
cidade, permanecerão lá até que a ausência se dilua na passagem, no 
fluxo, e esse tempo ausente deixe de sê-lo. 

Tempo ausente e pós-modernidade

O caráter conceitual e metafórico deste trabalho resulta num 
trajeto para compreender a cidade e a temporalidade que a constitui 
em movimento “avesso” – a ausência – e, ainda, na identificação 
de traços e encaixes na realidade do pós-modernismo. A cidade 
do tempo ausente sugere um contexto de supressão da diacronia, 
difere das demais cidades, às quais denominaremos por efeito ex-
plicativo de cidade “do tempo presente”, ou seja, aquelas que não 
são planejadas/implantadas e nas quais a espessura temporal cons-
truiu-se paulatinamente, adensando ao longo dos anos os sentidos 
das paisagens. 

Como sabemos, as cidades cuja espessura temporal atinge a 
muito longa duração recebem o nome de cidade histórica, para 
assinalar sua longevidade e duração – o espaço figura como marca 
e testemunho do tempo –, pois a cidade histórica alimentou-se de 
tempo, assim, difere das cidades do tempo ausente, onde tudo é si-
multaneidade e o espaço não mais revela as marcas do tempo, mas o 
simula.  O tempo ausente, entretanto, não é um tempo abolido, mas 
sim um tempo que espera para “acontecer”, que espera para trans-
correr. É um tempo da representação do tempo, por isso a intensa 
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dialética entre presença e ausência – nas teorias das representações 
sociais, por exemplo, a “representação” é o que torna presente o 
ausente. 

Por tempo ausente, então, estamos compreendendo a compac-
tação temporal que ocorre na cidade projetada e/ou planejada e 
implantada. A simultaneidade do espaço-tempo com que Palmas 
e Brasília surgiram, diferentemente das cidades não planejadas, 
engendra uma compactação da espessura temporal na formação 
dessas cidades; essa compactação ou supressão da diacronia cria 
uma ausência de temporalidade. O tempo desfiado de seu novelo 
salpica o espaço em intenções de gesto – a cidade do tempo ausente, 
paradoxalmente, está imbricada numa teia temporal –, pois no tem-
po ausente, outros tempos se conjugam e a sua história é a história 
de um passado longínquo, mítico, de outrora, desencaixado e, ao 
mesmo tempo, do amanhã, do devir. O presente da cidade está nas 
suas dobras, é sua condição pós-moderna.

Esse trajeto revisita as dimensões da relação espaço-tempo e as 
naturezas possíveis do tempo. Assim, não somente um tempo elásti-
co inscrito em medida e duração, mas um tempo plástico de direções 
móveis e múltiplas que projetam no espaço ilusões perceptivas do 
acúmulo, da memória, do tempo demiurgo de instauração das for-
mas, ao estabelecer a relação íntima entre o tempo e a subjetividade, 
bem como suas intersecções e dimensões. A plasticidade do tempo 
é, assim, tão material quanto subjetiva. Tal definição – tempo plásti-
co – liga-se ao que, na literatura sobre o tempo na pós-modernidade, 
é chamado de einstenização do tempo. A metáfora é empregada em 
razão da correspondente relação entre tempo e matéria na teoria 
formulada por Einstein – pois a presença da matéria na relatividade 
geral faz que o espaço-tempo se torne plástico, deformável, respon-
dendo a presença da matéria. Metaforicamente, o adjetivo é empre-
gado também para a relação entre tempo e subjetividade e o modo 
como percebemos o tempo.

Com Braudel (1982) aprendemos o valor do tempo longo para 
compreender o que o autor chamou de “duração social”, apontando 
a natureza múltipla do tempo como uma noção necessária para se 
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ater não apenas à substância do passado, mas à vida social atual. 
Distinguiu o tempo longo – tempo lento no decorrer, seja para com-
preender o passado, seja a atualidade – e o tempo curto ou breve, 
como instante ou acontecimento. Já Milton Santos (1989, p.22), para 
o qual a geografia é uma filosofia das técnicas, tomou a lição brau-
deliana para falar de tempos rápidos e tempos lentos:

A cidade é o palco de atores os mais diversos: homens, firmas, 
instituições que nela trabalham conjuntamente. Alguns movimen-
tam-se segundo tempos rápidos, outros, segundo tempos lentos de 
tal maneira que a materialidade que possa parecer como tendo uma 
única indicação, na realidade não a tem, porque essa materialidade 
é atravessada por esses atores, por essa gente, segundo os tempos, 
que são lentos ou rápidos. Tempo rápido é o tempo das firmas, dos 
indivíduos e das instituições hegemônicas e tempo lento é o tempo 
das instituições, das firmas e dos homens hegemonizados.

Quando Braudel (1982) formulou o conceito de tempo longo 
e tempo curto, estabelecia o debate pensando o tempo como uma 
concepção distinta para o historiador e para o sociólogo e o encon-
tro dessas perspectivas do tempo. Santos (1989) tomou o tempo do 
historiador e do filósofo para pensar o tempo na análise geográfica, 
e apenas no percurso e no encontro intelectual desses dois autores 
já observamos o emaranhado de relações transdisciplinares que en-
volvem o conceito de tempo e temporalidade. Tomaremos também, 
para explicar nossas ideias ao longo do texto, as análises estabeleci-
das por Harvey (1992), por Norbert Elias (1998), entre outros, mas, 
antes, algumas perguntas se fazem necessárias: qual a distinção 
entre o tempo ausente e os outros tempos, sobretudo o tempo breve 
e o tempo rápido? E por que falar de tempo ausente quando se trata 
de compreender a cidade planejada?

A própria composição “tempo ausente” reafirma uma modali-
dade temporal distinta na qual a situação toma o lugar da sucessão 
e a cidade é pensada como um campo de experiência de diferentes 
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temporalidades que agem sobre o espaço, modelando as formas e 
imprimindo sentido aos seus conteúdos. O tempo aqui é tomado 
nos dois sentidos: naquele compreendido como absoluto e mate-
mático que flui uniformemente e chama-se duração, e é, portanto, 
material, mas especialmente, o tempo das percepções sociais, no 
sentido da temporalidade. 

O tempo breve, do acontecimento, é o tempo do cronista, o 
tempo do jornalista. É uma miragem e uma das mais enganadoras 
das durações. Na cidade planejada, por mais que o seu surgimento 
pareça um lapso, um événement, a “suspensão” do movimento tem-
poral é condição momentânea, sobretudo nas materializações que 
podem seguir ou retroceder para o passado ou para o futuro, mas à 
medida que a duração se estabelece o tempo não é breve. A ausência 
é o extremo da atualidade num novelo que esconde a ponta do fio e, 
ao mesmo tempo, abre-se à história e à longa duração. 

Quanto ao tempo rápido, esse tempo no qual se insere o compo-
nente “velocidade”, refere-se especialmente às condições materiais 
para eliminar com eficiência distâncias espaciais.

O tempo ausente da cidade planejada não perde a perspectiva 
do tempo rápido e lento da inserção técnica, mas demarca outro 
sentido para a temporalidade, pois a ausência do tempo não se dilui 
com o arrefecimento da velocidade, mas com a própria passagem 
do tempo, com a definição das permanências possíveis, com a con-
quista da longa duração e as trocas que se estabelecem na cidade 
entre artefato e patrimônio. A velocidade no movimento de criação 
e destruição dá-se de forma generalizada na cidade contemporânea, 
tanto nas cidades do tempo presente como nas do tempo ausente, a 
velocidade manifesta, seja no movimento acelerado de construção e 
demolição ou no tempo rápido dos deslocamentos, que geraria até 
mesmo o “encolhimento” do espaço, a forma de compreensão do 
tempo que mais se assemelha e confunde com a ausência. O tempo 
rápido não é o tempo ausente, ou seja, não é a rápida diacronia tão 
somente, mas sincronia, sobretudo. Paradoxalmente, a ausência 
combina-se com a velocidade, mas não se confunde com ela, pois o 
tempo é ausente também porque se tem pressa e não se espera pela 
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sua passagem. Na cidade moderna, por exemplo, a mudança é uma 
condição mais eficaz do que o estado de permanência. Já no discur-
so da cidade pós-moderna, veremos adiante, destruição combina 
com tombamento e discute-se cada vez mais sobre o que deve ser 
preservado. 

A cidade do tempo ausente é também e especialmente lingua-
gem interpretativa, que amarra (Bosi, 1992), a polifonia do tempo 
social, do tempo cultural, do tempo corporal que pulsa sob a linha 
de superfície dos eventos. 

A ideia de compressão do tempo-espaço, por sua vez, indica os 
processos que modificam as qualidades objetivas do espaço e do 
tempo, alterando, assim, o modo como representaríamos o mundo 
para nós mesmos. Na palavra “compressão” há fortes indícios de 
que “a história do capitalismo tem se caracterizado pela aceleração 
do ritmo da vida, ao mesmo tempo em que venceu as barreiras 
espaciais em tal grau que por vezes o mundo parece encolher sobre 
nós” (Harvey, 1992, p.219).

O termo compressão aproxima-se do sentido de encolhimento, 
a partir da ideia de que o progresso tecnológico gesta a conquista do 
espaço, ou seja, a derrubada de todas as barreiras espaciais que aca-
bariam por promover a “aniquilação do espaço através do tempo”. 
Nessa representação, a terra vai diminuindo conforme aumenta 
a capacidade, cada vez mais instantânea, de superar distâncias, 
tanto dos corpos quanto de bens materiais e imateriais. O processo 
de globalização associado ao processo tecnológico difunde a ideia de 
que estamos todos num envelope. 

O tempo ausente também não é uma questão de compressão 
tempo-espaço, tampouco aniquila o espaço; é, ao contrário, uma 
sobreposição do espaço em detrimento do tempo. A representação 
do tempo-espaço e a ideia de “compressão”, ainda que bastante 
difundida, é apenas uma interpretação. A teoria estética se preocu-
paria, também, muito com a espacialização do tempo. 

Transforma-se o sentido da relação que estabelecemos com o 
espaço-tempo e atribui-se a mudança pós-moderna à crise da nossa 
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experiência. A consciência, dessa forma, desdobra e constitui o 
tempo entendido como idealidade, intensificando a complexidade 
das conexões existentes entre passado, presente e futuro. O devir 
desliza no presente e no passado, assim como o passado é sempre 
reconstituído a partir de um novo presente. Perfilar e projetar o 
futuro também altera a visão do próprio presente. O tempo figura 
não como uma linha, mas como uma rede de intencionalidades. 
Ponty (1994) retoma a metáfora do escoamento e as implicações da 
analogia entre o tempo e o curso de um rio o tempo nasce da minha 
relação com as coisas e “os acontecimentos” são recortados por um 
observador finito. 

A leitura do “deslizamento” do tempo faz embaralhar o antes e o 
depois e opera um desvio do diacronismo que torna indistinta uma 
série temporal de uma multiplicidade espacial – a recordação não 
pode mais ancorar-se na ordem causal dos acontecimentos – a tem-
poralização não é uma sucessão. No senso comum, porém, o tem-
po toma uma forma, uma tematização como um jato d’água, uma 
lacuna no jato pode, entretanto, interromper o fluxo; vê-se aqui a 
metáfora do rio. Há um estilo temporal do mundo que é justamente 
uma maneira segura de negá-lo. A temporalidade ilumina a subjeti-
vidade, “ser permanentemente é ser sempre, e ser para sempre”. “A 
subjetividade está no tempo porque ela assume ou vive o tempo e se 
confunde com a coesão de uma vida” (Ponty, 1994, p.566). 

A temporalidade se dá na relação entre tempo e sujeito, enten-
de-se o tempo em que a sucessão foi tomada pelo encaixe contínuo 
de retenções.

A perspectiva temporal, a confusão dos longínquos, essa es-
pécie de “encolhimento” do passado cujo limite é o esquecimento 
não são acidentes de memória, não exprimem a degradação, na 
existência empírica, de uma consciência do tempo em princípio 
total, eles exprimem sua ambiguidade inicial: reter é ter, mas à 
distancia, Mais uma vez, a “síntese” do tempo é uma síntese  de 
transição, ela  é o movimento de uma vida que se desdobra, e não 
há outra maneira de efetuá-la senão viver essa vida, não há lugar 
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do tempo, é o próprio tempo que se conduz e torna a se lançar. 
Somente o tempo enquanto ímpeto indiviso e enquanto transição 
pode tornar possível o tempo enquanto multiplicidade sucessiva, e 
o que nós colocamos na origem da intratemporalidade é um tempo 
constituinte... O que não passa no tempo é a própria passagem do 
tempo. (ibidem, p.567-8)

O tempo longo, curto, rápido, lento, ausente, ou mesmo o tem-
po nas suas outras faces – cronos e kairós – são tempos em interação 
com os sujeitos, ou seja, tempos de percepção de tempos. Entretan-
to, existem algumas fixações, como a passagem cuja natureza não 
muda. Quando vemos a cidade, pensamos que ela se alimenta de 
tempo, da sua passagem que está nas lembranças, nos velhos nomes 
das ruas, nas incontáveis histórias vividas. 

Para Portzamparc (1992), pela primeira vez, no nosso século, a 
história mudou seu curso: rompe-se o fio do tempo – o tempo line-
ar cartesiano, no qual se caminha do princípio para o fim –; desse 
modo, falar de uma terceira era da cidade consiste em afastar a ideia 
de morte da cidade, anunciada e conjurada regularmente, a partir 
dos anos 1960, e repensar a própria ideia de “crise” da cidade. A 
cidade contém o tempo e quando dois tempos se sucedem, diacro-
nicamente, um tentando suprimir o outro, gera uma ruptura fun-
dadora: um outro espaço urbano ainda confuso, híbrido, fragmen-
tado, plural e determinado por heranças de períodos paradoxais. O 
tempo linear é tomado por um tempo circular e, mais do que isso, 
rizomático. Segundo Pelbart (1998, p.23), uma massa de tempo ao 
invés de um rio de tempo, um labirinto de tempo, do círculo para o 
turbilhão de tempo, já não uma ordem de tempo, mas uma variação 
infinita.

Palmas, guardadas as devidas proporções, incorpora os verni-
zes do pós-modernismo: o empório de estilos, as temporalidades 
camaleônicas de ontem, de hoje e de amanhã, adensadas numa 
compactação, numa ausência. A cidade tem esse cromatismo: vi-
gas, treliças, arcos em cores que vão se aderindo umas às outras. O 
cromatismo da cidade é a própria pátina do tempo! 
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O tempo visto como uma dobra, empilhado e espacializado, 
organiza uma outra vertigem – a dobra encobre, nas palavras de 
Tessler (2003), justamente o inevitável, guarda uma ilusão – a ilu-
são do escoamento, da não ausência, cria, curiosamente, uma ob-
sessão pelo eterno. É como na tela de Dali (de 1931), A persistência 
da memória (Figura 1), na qual o tempo é representado na flacidez 
dos relógios moles que se dobram, mas não se desfazem, evocando 
a obsessão humana com a sua passagem e com a memória.

Os relógios moles, segundo Max Gérard (1987), foram uma pri-
meira forma de atacar um tempo moldado pelo espaço. Trabalhar as 
formas e certas ausências de formas, o espaço-tempo e sua angústia, 
para esse autor, fez que Dali compreendesse antes de Einstein que 
nem o tempo, nem o espaço existiam como noções independentes. 
O espaço tornava-se rapidamente uma dimensão tão significativa, 
sob a pressão do presente, que acabava por ter quatro dimensões 
incluindo assim o tempo. O tema de A persistência da memória sur-
giu quando o pintor meditava sobre a natureza do queijo Camem-
bert ao longo do tempo, porém essa tela deu margem a variadas 
interpretações. Beckett (1997, p.364) lê essa pintura, entre outros 
sentidos, como uma das grandes imagens arquetípicas do século 
XX. Max Gérard (1987) viu nessa imagem o tempo integrado de 
Einstein.

A imagem nos remete, ainda, à evocação da ausência, o estado 
de espera. A quietude flácida dos relógios se detém num tempo 
compacto que faz adormecer e ausentar-se. A poética do tempo 
une-se àquela do espaço no jogo de modelização e movimento.  
Quando olhamos a tela e vemos aquele ser, de cílios longos, ador-
mecido, enquanto os relógios derretem, parece que o estado de in-
consciência produzido pelo sono deforma, mas não elimina o tempo 
e a sua passagem, porque as formas do tempo são elaborações da 
consciência. Se a criatura acordasse, a qualquer momento poderia 
“despertar” os relógios – pois o tempo parece dormir com o sujeito 
que dorme e parece esperar pelo despertar.  A tela inspira a pensar a 
condição de um tempo ausente.
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Figura 1 – A persistência da memória – Salvador Dali, 1931.

A sobreposição dos tempos na cidade é uma abstração na qual 
se visualiza não apenas o acúmulo material, mas também a soma de 
experiências do pensamento sobre o urbano e a cidade, suas cadeias 
e rompimentos, mas a soma de “histórias locais” que compõem o 
prisma que eleva o olhar para o futuro. A organização espacial, ao 
mesmo tempo político-territorial e imaginária, organiza a síntese 
da experiência modelando o feixe cultural do pós-modernismo – 
começando por romper com os princípios de rigidez da cidade mo-
dernista e revalorizando o imaginário, o historicismo, a dimensão 
simbólica. 

Para além do desconforto em relação ao termo pós-modernida-
de, teóricos de variadas vertentes admitem que é inegável o proces-
so em curso, cuja intensificação se dá de mãos dadas com diversos 
outros “pós”, pós-industrialismo, pós-estruturalismo, pós-fordis-
mo, pós-humano. Um tempo assinalado pela impressão de novos 
sentimentos e novos pensamentos a configurar parâmetros para a 
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crítica cultural, política e intelectual, ainda que situado num campo 
minado de noções conflitantes. As ideias dominantes e a natureza 
do projeto pós-moderno são lidas como a desestabilizadora fase do 
desenvolvimento econômico, político e cultural. Na cidade, um 
conjunto de elementos manifesta-se sob a égide da estética cultural 
do pós-modernismo.

O pós-modernismo não corresponde a uma ruptura completa 
com o modernismo, mas assinala aqui e acolá mudanças na forma 
de conceber o mundo. Não corresponde a uma transformação na 
base e na estrutura da sociedade, mas, como analisa Harvey (2003), 
trata-se uma mudança na estrutura do sentimento. Isso significa 
que a mudança de paradigma se dá lentamente e é mais visível no 
âmbito cultural. O pós-moderno também foi gestado no ápice da 
modernidade, quando a vanguarda se tornou impossível. 

Para Bauman (1998), avant-garde significa literalmente posto 
avançado, primeira fileira de um exército em movimento – a guarda 
é considerada avançada na suposição de que os demais lhe seguirão 
o exemplo. Os modernistas travaram uma guerra em nome da ace-
leração, valorizando a natureza progressiva da história e deprecian-
do o herdado, o legado, privando sua condição de existência. Essa 
tentativa de atear fogo ao passado e impor o novo como choque, 
sendo os modernistas mais modernos que a própria modernidade, 
alcançou o esgotamento. Um exemplo dessa superação se dá de ma-
neira bastante didática na esfera artística – o limite da vanguarda, 
na tela em branco ou queimada, na galeria vazia, em Nova York – 
como podemos observar:

Seguindo a sugestão de Umberto Eco, pode-se dizer que o li-
mite natural para a aventura da vanguarda foi atingido na tela em 
branco ou queimada, nos desenhos raspados de Rauschenberg, na 
galeria vazia de Nova York, quando do vernissage de Yves Klein, no 
buraco desencavado por Walter de Maria em Kassel, na composi-
ção silenciosa para piano de Cage, na “exibição telepática” de Ro-
bert Barry, com páginas vazias de poemas não escritos. O limite das 
artes vivido como uma permanente revolução foi a autodestruição. 
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Chegou um momento em que não havia nenhum lugar para onde 
ir. (ibidem, p.127)

De acordo com esse autor, o conceito de vanguarda transmite 
a ideia de um espaço e tempo essencialmente ordenado, e de um 
essencial interajustamento das duas ordens, para frente e para trás; 
desse modo, não faz muito sentido falar de vanguarda no mundo 
pós-moderno, porque ele é menos imóvel. Paradoxalmente, tudo 
nesse mundo está em movimento; entretanto, os movimentos são 
aleatórios, dispersos, destituídos de direção. O interajustamento 
entre as dimensões espacial e temporal do passado quase se desinte-
grou. Assim, não podemos discernir com certeza onde é “para fren-
te” e “para trás”, e desse modo não podemos afirmar com absoluta 
convicção qual movimento é “progressivo” e qual é “regressivo”. A 
multiplicidade de estilos e gêneros já não é uma projeção da seta do 
tempo sobre o espaço e os estilos não se dividem mais em aspecto 
avançado e antiquado. As novas invenções não se destinam a afu-
gentar as existentes e tomar-lhe o lugar, mas a se juntar às outras, 
procurando algum espaço para se mover por elas próprias no palco 
notoriamente abundante. Desenha-se o cenário em que a sincronia 
toma lugar da diacronia, a copresença toma o lugar da sucessão. 

Palmas, para os seus idealizadores, é um barco onírico navegan-
do no tempo do desejo. Sintetiza a luta de emancipação do Estado 
do Tocantins, cobrindo o passado recente de sombras, reduz a cin-
zas a lembrança do atraso, da solidão, da pobreza, da secura serta-
neja de galhos retorcidos em meio ao vento e a poeira cobre-doura-
da que varria as suas extensões. Paisagens rapidamente soterradas 
pela projeção dos seus monumentos, traçados, cores, avenidas. O 
esforço constantemente reiterado põe em marcha uma memória 
para o futuro. A insurreição de um passado distante, tão heroico 
quanto fabuloso, burla a modernidade que se quis alcançar – a mo-
dernidade como antônimo do sertão –; essa modernidade talvez 
tenha chegado tarde demais: quando o próprio moderno parece ter 
envelhecido. O moderno é uma outra dobra de múltiplas tempora-
lidades. De acordo com Deleuze (2005), o múltiplo é não só o que 
tem muitas partes, mas o que é dobrado de muitas maneiras.
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As cidades do tempo ausente

A ausência está oculta nos relógios. Entretanto, o tempo nas 
cidades como Brasília e Palmas, por exemplo, tem sua ausência ins-
crita na supressão da diacronia. A sucessão temporal é compactada 
ao extremo na confecção do tecido urbano, na organização da vida, 
a partir de edificação determinada, na individuação do espaço, en-
fim, na criação de símbolos.

Os efeitos dessa abstração do tempo resultam numa distância 
tão literal quanto metafórica entre o espaço urbano criado e as re-
presentações associadas a ele. É como se todos nós nos sentíssemos, 
de alguma forma, estrangeiros em relação à monumentalidade que 
consiste no surgimento sincrônico de uma cidade inteira.

A fecundidade intelectual para compreender esse processo ra-
mifica-se em alguns canais ilustrativos. Ginzburg (2001) põe em 
marcha a “arte como mecanismo e como procedimento”, e a partir 
dela, a busca reiterada pela morfologia e, ao mesmo tempo, o dis-
tanciamento cultural. Nesse exercício, de um lado, a arte reaviva 
nossa percepção dos processos em marcha, de outro, o estranha-
mento e complicação da forma dá a distância necessária para que o 
hábito não torne opaca a realidade que nos cerca cotidianamente. 
Visualizar paralelos e opostos que podem ser, mas não são, necessa-
riamente contraditórios, e, no mais das vezes, são complementares, 
implica proteger o “frescor das aparências” para superá-las, por 
último, por meio do estranhamento.

O ato de ver pela primeira vez, de se espantar, pode nos levar 
para o fundo das aparências. É sobre arte, estranhamento e espanto 
que consiste a primeira reflexão a respeito dessas cidades do “tem-
po ausente”, Brasília e Palmas, por conseguinte.

Comecemos por duas crônicas de Clarice Lispector sobre o es-
panto que Brasília lhe causou em sua primeira visita à cidade, em 
1962, e em sua segunda visita, doze anos depois. As impressões 
transpostas para as crônicas revelam dois sentidos fundamentais da 
ausência de temporalidade: angústia (como se o espaço subtraísse a 
vida ou fosse dela divorciado) e perplexidade (o espanto do monu-
mental soerguimento da cidade).
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“Brasília” e “Brasília – Esplendor” são os títulos dos textos nos 
quais a autora, perplexa, retrata a fantasmagoria da cidade – “a 
cidade como a imagem da sua insônia”, sublinha a ausência, a não 
espontaneidade, a abstração:

Brasília é uma cidade abstrata. E não há como concretizá-la É 
uma cidade redonda e sem esquinas. Também não tem botequim 
para a gente tomar cafezinho. É verdade, juro que não vi esquinas. 
Em Brasília não existe cotidiano. A catedral pede a Deus. São duas 
mãos abertas para receber. Mas Niemeyer é um irônico: ele ironi-
zou a vida. Ela é sagrada. Brasília não admite diminutivo. Brasília 
é uma piada estritamente perfeita e sem erros. E a mim só me salva 
o erro. [...] Paro um instante para dizer que Brasília é uma quadra 
de tênis... Brasília tem cheiro de pastas de dentes... quero voltar e 
decifrar seu enigma. Quero, sobretudo, conversar com os univer-
sitários.  Quero que eles me convidem para participar dessa aridez 
luminosa e cheia de estrelas. Será que alguém morre em Brasília? 
(Lispector, 1999, p.44-7)

A tempestade de metáforas inunda o sentido da cidade e, reite-
radamente, trabalha com as ideias de artificialidade, de criação, de 
silêncios, de ausências, o descortinar do invisível.

Se tirassem um retrato de meu em pé em Brasília, quando reve-
lassem a fotografia só sairia a paisagem. – Cadê as girafas de Brasí-
lia?... – É urgente. Se não for povoada, ou melhor, superpovoada, 
será tarde demais: não haverá lugar para as pessoas. Elas se sentirão 
tacitamente expulsas. – A alma aqui não faz sombra no chão. – Nos 
primeiros dois dias fiquei sem fome. Tudo me parecia que ia ser co-
mida de avião. – De noite estendi meu rosto para o silêncio. Sei que 
há uma hora incógnita em que o maná desce e umedece as terras 
de Brasília. – Por mais perto que esteja, tudo aqui é visto de longe. 
(ibidem, p.42-3)

A tessitura sensível de Clarice colhe o teor profundo da plasti-
cidade do tempo, o tempo inscrito na cidade, na sua ausência, e sua 
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diluição no próprio espaço, ou seja, o tempo que é espaço; para ela, 
Brasília é o lugar onde o espaço mais se parece com o tempo. Quando 
o tempo não escoa a multiplicidade de sentidos do urbano, funde-se 
num duplo questionamento: qual é o lugar da vida num “espaço” 
tão artificial? E, segundo, como isso se deu? A imaginação mer-
gulha na dúvida, no espanto, como disse a autora, a cidade surge 
como uma aparição – esse fenômeno implica um impacto mental – 
assistimos à materialização do impossível e, como nos passes de 
mágica, sabemos que é uma ilusão, mas como de qualquer modo 
vimos o truque, preferimos continuar iludidos. Nesse movimento, 
em que o tempo tornou-se espaço, a metáfora empresta às formas 
geometrias labirínticas que ligam as ideias e os sentidos, fazendo 
uma releitura da cidade.

Na releitura de Clarice, as imagens transitam por entre uma 
crítica profunda, por sensibilidades, espanto e encantamentos. Na 
nossa própria releitura, a interpretação, as tramas, os conteúdos 
do espaço que engoliu o tempo, a cidade autocronofágica, atada ao 
pedestal da modernidade. Todas as suas arestas encaixam-se num 
processo mecanizante, linear, progressivo, cartesiano.

Brasília é, inegavelmente, moderna. Suas formas materiais, o 
espaço, o urbanismo, a arquitetura transluz o racionalismo, o fun-
cional e, utopicamente, as metanarrativas político-sociais revo-
lucionárias de uma sociedade sem classes, como afirma Holston 
(1993) – esse aspecto, todavia, é contraditório, porque capitalismo 
e modernidade associaram-se de forma harmônica e combinada. 
Entretanto, as formas de imaginar passam pelo sensível, a razão 
ou o racionalismo, por mais programados que sejam, traem-se no 
inconsciente. Para Bachelard (1993), o inconsciente não se civiliza, 
mesmo na modernidade que põe luz em todos os cantos, ainda desce ao 
porão com uma vela. Assim, Brasília também é uma cidade no labi-
rinto de sua própria polissemia. Segundo Pitta (2006), abordar a ci-
dade como um labirinto é falar de inconsciente e, nessa perspectiva, 
as curvas brancas das espirais de concreto e seu sobrevoo congelado 
na linha do horizonte remetem Brasília a um campo emocional, 
poético e, por vezes, mítico, que recostura o conteúdo da cidade.
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Nesse fio de abstração, a condição de ausência de tempo confere 
a Brasília o auge de sua modernidade, porque suas formas inven-
tivas, sem dúvida modernas, trazem a ideia do barroco – e vejam, 
não as formas do barroco em si, mas a ideia do barroco. O barroco, 
como uma entidade manifesta no tempo e no encaixe dos tempos 
em seu denso e opaco rebuscamento, impossibilita a transparência 
nos modos de ver o mundo.

Brasília, desse modo abstrato, pode tornar-se, como devir, uma 
cidade “barroca” – o barroco como uma forma de cotidiano, uma 
maneira de ser e ver o mundo – suas formas flutuantes vistas como 
um jogo lúdico, um redemoinho ao redor do próprio corpo, um 
novo apogeu das aparências na reapropriação simbólica do espaço. 
Essa condição atinge as extremidades da ausência temporal – o 
limite, assim como a luz refletindo numa parede de espelhos, o fim 
da ausência – o retorno do tempo ao espaço – a inauguração do 
devir.

O congelamento das formas é visível na cidade planejada, onde 
tudo tem que ficar como está. Em Brasília, todas as coisas estão no 
lugar, como numa casa pretensa e permanentemente arrumada, as 
atividades do plano piloto são separadas e deslocadas, quase que hi-
gienizadas da “desordem humana”. Ainda na literatura de Clarice 
Lispector (1999), dentre os diversos adjetivos que a cidade recebe, 
“Brasília é um aeroporto”, a beleza da cidade seriam suas estátuas 
invisíveis. A cidade é árida – “como eu gostaria de uma sombra. 
Brasília tem árvores. Mas ainda não convencem. Parecem de plás-
tico”. Esse caráter a-humano da cidade é abordado em diversas 
imagens interpretativas:

Brasília é construída na linha do horizonte. Brasília é artifi-
cial. Tão artificial como devia ter sido o mundo quando foi criado. 
Quando o mundo foi criado, foi preciso um homem especialmente 
para aquele mundo. Nós somos todos deformados pela adaptação à 
liberdade de Deus. Não sabemos como seríamos se tivéssemos sido 
criados em primeiro lugar e depois o mundo deformado as nossas 
necessidades. Brasília ainda não tem o homem de Brasília. Se eu 
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dissesse que Brasília é bonita veriam imediatamente que eu gostei 
da cidade. Mas se digo que Brasília é a imagem da minha insônia 
vêem nisso uma acusação. Mas a minha insônia não é bonita nem 
feia, minha insônia sou eu, é vivida, é o meu espanto. É ponto e 
vírgula. Os dois arquitetos não pensaram em construir beleza, seria 
fácil: eles ergueram o espanto inexplicado. [...] – Quando morri, 
um dia abri os olhos e era Brasília. Eu estava sozinha no mundo. 
Havia um táxi parado. Sem chofer. Ai que medo. – Lúcio Costa e 
Oscar Niemeyer, dois homens solitários. – Olha Brasília como olho 
Roma: Brasília começou com uma simplificação final de ruínas. A 
hera ainda não cresceu. (Lispector, 1999, p.40-1)

A cidade produz sensações de estranhamento, de vazio, de con-
templação. Liberta-se do lugar comum pela ideia de ficção projeta-
da, de memorial, ao mesmo tempo em que liberta os objetos de sua 
função convencional, utilitária, faz que conte uma história e crie um 
deslocamento em torno das coisas banais. 

Obstinada recuperação do instante no naufrágio de tantos dias, 
a obsessão pelo tempo coloca em marcha uma fresta aberta para o 
futuro e estabelece relações entre o que é aparentemente desconexo. 

O tempo desmodelizado ou, paradoxalmente, destemporali-
zado retoma a força da imagem urbana e seu caráter metafórico. 
A pós-modernidade, revivendo formas pretéritas, reabilita pai-
sagens recuperando a história e produzindo outra ilusão. Colisão 
e rompimento marcam esse choque: do bojo niilista e iconoclasta 
da modernidade, a retomada marmórea da imagem, a colagem de 
fragmentos da realidade somados a alegoria do mito, estilhaços da 
experiência e a inescapável referência ao passado.

Em Palmas, o pós-modernismo entra pelas fendas, o discurso 
da modernidade comparece como intenções de gesto do projeto, 
especialmente porque ser moderno e todo o corolário que vem a 
reboque desse conceito consiste num discurso de eficácia, entre 
muitos outros sentidos, eleitoreira.  

Mesmo na crise do paradigma da modernidade, há um desejo 
coletivo muito forte de ser moderno, porque a modernidade se as-
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sociou ao eternamente novo, a organização e ao progresso. De certo 
modo, os ideais da modernidade são sonhos dos quais não se deseja 
acordar.  Os slogans da cidade modernista fazem parte da atmosfera 
da implantação, do projeto, dos discursos, mas quando examinados 
detidamente, percebemos uma série de rompimentos nesse proces-
so modernizador. 

Palmas têm muitos seguimentos “antimodernos” ou pós-mo-
dernos que dão a tentativa de modernização um caráter de avesso e 
de fissura que constitui a multiplicidade. A multiplicidade é a sua 
primeira realidade e não forma, necessariamente, uma unidade. 
Os elementos múltiplos relacionam-se e dessas relações resultam 
devires.  Pensemos numa composição de água e óleos de diferentes 
cores, num mesmo cubo; há uma porosidade, um contato desses 
diferentes líquidos que compõem o interior do cubo, mas eles man-
têm sua singularidade, sobretudo porque suas densidades são di-
ferentes. Num movimento, as cores em “relação” parecem formar 
novas composições, entretanto, uma vez de volta a inércia, voltam a 
se distinguir, mas ainda assim compõem o mesmo volume. Talvez 
essa seja uma imagem para ilustrar a multiplicidade que se une, mas 
não é uma unidade.

Os conteúdos do território o tornariam poroso, tentemos expli-
car isso a partir da análise comparativa da cidade. Como já foi dito, 
um primeiro discurso que envolve a cidade de Palmas é a sua ana-
logia com Brasília. A aliança entre uma e outra está, em princípio, 
encaixada em uma apropriação temporal-discursiva, em última 
instância, eleitoreira, personalista e um tanto esquizofrênica, no 
que ela quis reproduzir ou repetir.

As forças políticas que encamparam o projeto Palmas tinham 
de algum modo a intenção de repetir e conquistar “a história e os 
grandes feitos” dos homens que criaram Brasília e vislumbravam 
que a repercussão histórica seria a mesma, embora compareça nas 
suas narrativas, de algum modo, a consciência de que a escala seria 
menor, mas talvez a glória pudesse ser a mesma.

Os relatos que se seguem apontam a identificação entre o dis-
curso do governador Siqueira Campos e o discurso de J. Kubits-
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chek, tanto na retomada atemporal do discurso “desenvolvimen-
tista” – dos “cinquenta anos em cinco” para “os vinte anos em 
dois” – como no discurso geopolítico de integração do país, de que 
o ex-governador apropriou-se e reduziu para a escala do Estado. 

– A minha participação é de criador também, mas para mim foi 
Siqueira Campos que criou Palmas. O primeiro passo foi criar as 
condições para fazer uma nova capital. Havia uma preocupação geo-
política por parte do Siqueira Campos, em relação ao próprio Estado. 
Ele falava que em dois anos desenvolveria vinte, a partir da capital. 
Imagina! – Eu fui convidado para participar do plano, ele me disse 
que queria que eu marcasse o centro geográfico do Estado, que queria 
conversar num domingo, isso era umas dez horas da noite quando ele 
tomou essa decisão, naquele momento, de construir uma nova capital 
no centro geográfico do país.

E ele pediu que fizesse isso, (a escolha da área) pediu para mim e 
para o Dr. Renato que na época morava em Brasília. Nós divulgamos 
às sete horas da manhã, no gabinete dele, no Congresso. O Dr. Renato 
era funcionário e depois secretário no primeiro governo do Siqueira. 
Nós chegamos juntos no Congresso com a marcação do centro geo-
gráfico do Estado. Ele marcou um quadrilátero de 90 por 90 apenas 
nesse ponto central, marcou assim com uma régua e falou: – nós va-
mos fazer uma capital aqui, eu vou conversar com o Presidente, você 
me aguarde. Daqui a pouco ele chegou, umas quatro horas depois, 
ele disse para mim: – prepare-se para fazer um diagnóstico que nós 
vamos fazer uma capital, a partir de primeiro de janeiro. A capital 
provisória do Tocantins veio a ser Miracema. – Eu saí de Brasília 
para cá, aí começou a notícia... Isso era quase final de dezembro e ele 
ainda não existia enquanto Estado, ainda não tinha eleição, e no dia 
primeiro de janeiro ele me chamou lá... Nos disse que até dia vinte 
de maio de 1989 nós teríamos que estar com os estudos preliminares 
da cidade, não tinha dado nem uns onze dias, mas tinha essa data, 
vinte de maio, na cabeça dele. E o Siqueira vive assim, ele trabalha 
sobre pressão e marca a data dele, dia 20 de maio eu lanço a cidade e 
dia primeiro de agosto começo a atender os homens e dia primeiro de 
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janeiro eu transfiro a capital. Mas nós tínhamos que escolher, acho que 
foi o trabalho mais interessante no meu ponto de vista, pegamos um 
território de 90 x 90 km e trabalhamos com helicóptero, com equipe, 
alguns mapas. (Narrador 5)

Esse caráter de retomada do contexto de Brasília, dos discursos, 
da saga do político e dos arquitetos é uma ilusão e mais uma dobra 
do tempo. É lugar-comum no pensamento acadêmico a confiança 
de que a história não se repete, no pensamento marxista ela só se 
repete como farsa. O simulacro é efígie, imitação, cópia, arremedo 
e, adentrando a sua pluralidade semântica, é fingimento e repre-
sentação, comparecendo também a ideia de máscara e de falsidade, 
a partir das quais voltamos para o engano e o efeito ilusório. En-
tretanto, paradoxalmente, como apontam os estudos de Bauman 
(1998), a simulação não é falsificadora ou falsa pretensão; é, antes, 
semelhante à doença psicossomática, em que as dores do paciente 
são inteiramente reais e a pergunta sobre se sua moléstia é real, 
não faz muito sentido. Esses atores acreditaram na sua fábula, não 
esvaziando totalmente o conteúdo da representação em favor da 
simulação, mas combinando-se com ele, porque o simulacro não é 
representação (no sentido de presentificação do ausente), mas uma 
reprodução, que leva em conta a notoriedade do que é reproduzido.

Numa razão pós-moderna, compreendemos que grande parte 
do que se apresenta nesse contexto corresponde ao que se chama de 
kitsch. O kitsch, dentre tantas definições que cabem nesse conceito, 
é a forte ideia de trazer o passado à tona, mas acrescentar-lhe algo 
de ironizador. Ocupa-se em deslocar os objetos de sua função ori-
ginal ou, nesse caso, deslocá-los de uma história para forjar outra. 
O kitsch tem uma origem no dadaísmo, mas o kitsch em si não é o 
dada, assim, na cidade, ele comparece na paródia que alguns monu-
mentos e narrativas parecem representar.

Na cidade projetada, na qual a ausência de tempo atribui esse 
caráter mais personalista do que coletivo ao sentido das imagens, 
o discurso preconiza a autoironia. Há uma relação profunda entre 
o que a cidade de Palmas apresenta como significação e as ações 
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políticas, ideias e intenções de J. W. de Siqueira Campos. Tanto a 
fundação da cidade como a escolha dos monumentos, nela dispos-
tos, estão ligadas ao desejo e a história pessoal dessa personagem 
que faz parte do cenário político local e regional.

As narrativas colhidas apontam que havia por parte de Siqueira 
Campos uma profunda admiração por Juscelino Kubitschek e pelo 
capítulo da história nacional que lhe correspondia, assim como todo 
glamour que conferiu a JK a construção de Brasília. Apesar da polí-
tica exercida por S. Campos ser claramente reconhecida como direita 
neoliberal, em algum momento da sua “formação” política simpati-
zou com a estética comunista e com tudo que nela havia de heroico 

A questão monumental em Palmas é um referencial da cidade, 
tudo muito grande, tudo gigante, que é também uma tentativa de estar 
copiando Brasília. E a Praça dos Girassóis é o símbolo monumental 
em Palmas, a gente assistiu, mas nunca imaginou que aquela praça 
fosse daquele tamanho, que não sei se é a segunda do mundo ou a 
terceira, está, entretanto, entre as três maiores do mundo. De um lado 
você tem o monumento dos imigrantes, do outro o memorial da Coluna 
Prestes, não existe conexão entre um monumento e outro, não sei o 
quê aquele “18 do Forte” está fazendo ali, deveria se rediscutir isso, 
os intelectuais do Tocantins deveriam rediscutir os símbolos, que acho 
poderia ser uma Folia do Divino que é um símbolo tradicional nosso. 
A Coluna Prestes, se deveria ter algum monumento em relação a ela, 
deveria ser em Porto Nacional, porque foi aqui que ela passou, ela 
ficou mais de uma semana aqui e não em Palmas e mesmo assim foi 
uma passagem efêmera, passou por todo o país... Imagina se tivesse 
um monumento em cada lugar que passou a Coluna Prestes... Eu me 
lembro quando a Estátua do Prestes veio para Palmas, ela ficou uma 
semana exposta em frente à Prefeitura, mas uma estátua no tamanho 
normal... O Siqueira é essa figura... Um Coronel querendo passar a 
ideia de que também é um socialista... (Narrador 1)

Esses elementos explicam, em parte, o simulacro e o kitsch. De 
acordo com Olalquiaga (1998) o kitsch faz duas lágrimas correrem 
em rápida sucessão, a primeira lágrima se dá pelo fato ocorrido, a se-
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gunda pela comoção generalizada do fato ocorrido, essa segunda lá-
grima é que faz o kitsch ser o kitsch; ou seja, o estilo emocional, nesse 
segundo momento, já não tem originalidade e toda tentativa de tornar 
igual ao que se copia já o faz, de certo modo, diferente. J. Baudrillard 
(1991) esclarece que simular é, em princípio, fingir ter o que não se 
tem, mas em seguida, o processo complexifica-se porque a simulação 
põe em causa a diferença do verdadeiro e do falso, do real e do irreal.

Assim, no início da construção da cidade, até as paisagens do 
alvoroço, do canteiro de obras, das pessoas chegando em profusão, 
tinham um caráter do já visto, ao mesmo tempo que esses elemen-
tos faziam que a ironia fosse ainda mais detida:

O Siqueira tinha o poder central, de comando... quando se discutiu 
o nome da Capital, pensou-se em... Pasárgada e Tocantínia... Pasár-
gada por causa do poema de Manuel Bandeira, “vou me embora pra 
Pasárgada que lá sou amigo do rei”... É aí onde o poder vai buscar 
o nome... Depois foram buscar no tradicional o nome da cidade de 
Palmas, que foi a primeira capital da Província do Norte, na ver-
dade São João da Palma... No lançamento da pedra fundamental 
de Palmas... eu achei impressionante porque é imaginável assistir o 
surgimento de uma cidade... E o curioso é que o governador organizou 
shows com artistas e havia panfletos anunciando que teria prêmios 
para as pessoas, sorteio de fogão, bicicletas etc. Eles davam bilhetes 
premiados e no palanque principal do evento ficava o locutor dizendo 
o número vencedor. A gente não imaginava o porquê ter isso, eu acho 
que o governador imaginou que não iria ter muita gente, então fez isso 
para atrair as pessoas e realmente teve muita gente. (Narrador 1)

A transformação do lançamento da capital em espetáculo, show 
de prêmios – fogão, bicicleta etc. – não é apenas algo curioso e en-
graçado, mas um outro traço da pós-modernidade: a informalida-
de do formal e o caráter de espetáculo banalizado assumido pelos 
eventos. Se em tempos mais tardios, posar para uma foto exigia ar-
rumação e formalidade, nos anos 1990, quanto mais descontraídos, 
informais são esses novos registros, mais parecem agradáveis aos 
seus autores-atores. Cortar uma fita de inauguração também exigia 
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etiqueta, que não se viu, por exemplo, no relato acima. Os mais va-
riados eventos tornam-se espetáculos, sinônimos da festa informal, 
na qual a cerimônia é substituída pela carnavalização.  

O personalismo e a autoironia estendeu-se para o espaço urba-
no. Distintas narrativas assinalam essas impressões sobre a cidade, 
entretanto coexiste com a crítica também ao culto em torno do mito 
autoforjado:

Eu compreendi o Siqueira Campos como um líder populista, nunca 
como um ditador... Ele representa para o Tocantins algo fundamental: 
consciência cultural, consciência histórica, preocupação com as ori-
gens do Estado, independente do trabalho que ele tenha feito, resgatou 
a memória do Teotônio Segurado.

Havia interesses específicos por parte do governador que essa his-
tória fosse lembrada, que se levasse em conta Lizias Rodrigues, a 
Coluna Prestes, a constituição do Tocantins que, enfim, tem múlti-
plas determinações, e ele fazia questão que elas fossem estudadas, ou 
seja, reconheceu a intervenção que cada um desses sujeitos, mas não 
esqueceu a dele também. Politicamente, ele coloca a participação dele 
enquanto membro do parlamento, enquanto deputado federal que fez 
o projeto da redivisão territorial da Amazônia, porque ele veio parar 
aqui por conta de Brasília, ele acompanha a campanha de Juscelino 
Kubitschek e depois da implantação de Brasília, ele vem para Coli-
nas, vem tentar a vida, já compreendendo o avanço da fronteira de 
desenvolvimento econômico a partir de Brasília, ele vem como alguém 
que percebe uma oportunidade de futuro. (Narrador 7)

O tocantinense, de certa forma, não se adapta a Palmas, ele vê 
Palmas como algo estranho. A mídia é algo muito forte no Tocantins, 
o primeiro slogan do Estado a partir da campanha do Siqueira foi: 
“Tocantins: quem criou merece!” Ele estava de alguma forma intro-
duzindo a história que ele criou e que a população também abarca, e 
abarca também porque havia esse desejo histórico de ser tocantinense. 
Essa ideia de Estado foi sendo implantada ao longo da história. O 
Siqueira chegou no fim da luta secular e pegou o bonde da história. Ele 
não é o único criador do Estado de Palmas, até pode ser. (Narrador 1)



64  VALÉRIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

A palavra de ordem é a diversidade; na expressão do escritor 
regional, Palmas é uma “colcha de retalhos”, metáfora que nos 
remete ao contexto pós-moderno, no qual se identificam tendên-
cias plurais coexistindo, assim como diversos tempos, também 
paradoxais, manifestos no espaço. Desse modo, Palmas é a extensa 
tapeçaria onde o tempo plástico criou motivos variados, complexos 
e conectivos, cingindo-a de materialidades e de sentidos. 

O ecletismo que se espalha pela cidade, no que se refere aos 
artefatos, é atribuído ao personalismo político de José Wilson de 
Siqueira Campos, “fundador do Estado do Tocantins” e criador de 
sua capital. A frente desse “desejo histórico” – a separação entre o 
norte e o sul de Goiás – estabeleceu-se como um paradigma para 
interpretação do sentido dos monumentos e da imagem da cidade. 
A fantasia particular associada ao poder forja na cidade um deposi-
tário de objetos que temporalizam, memorializam, marmorizam o 
espaço no tempo ausente. 

A cidade não é espontânea. É o resultado de ideais difusos, no 
qual o coletivo esvaziou o seu sentido, tornando-se a soma de in-
divíduos em busca de oportunidade ou oportunização. A luta frag-
mentada de um século, ou dos anos 50 e 60 do século XX, de acordo 
com Cavalcante (2003), ganhou as falas de outras gerações e seus 
projetos inconclusos para o contexto inédito de 1988, que possibi-
litou a criação do Estado. Hiperbolicamente, o projeto de Siqueira 
Campos é conectado aos projetos de Teotônio Segurado, concebidos 
em 1821.1 

O espaço organizado na rachadura dos espelhos pós-modernos 
revela, no plano das ações e dos discursos que o materializa e ima-
ginariza, uma marchetaria desencaixada que não repete os motivos.

 1 Joaquim Teotônio Segundo foi desembargador e ouvidor da Capitania de 
Goiás, em 1804. Nesse período do Brail colonial, logo após ter conhecido o ter-
ritório da Comarca e assumir o governo, ele muda-se para a chamada Comarca 
do Norte, “Vila da Barra de Palma”. Teotônio Segurado foi o primeiro político 
a elaborar um discurso autonomista para o Tocantins. Cavalcanti (2003), ao 
discutir o discurso autonomista do Tocantins, afirma que o episódio de 1988 
foi inédito e a conexão desse ato com a fala de outras gerações e seus projetos 
inacabados não tem uma relação efetiva. 
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Os girassóis, símbolos da cidade – cidade com uma forte dose de 
livre iniciativa neoliberal – seriam uma referência simbólica aos Gi-
rassóis da Rússia, segundo alguns depoentes, ligando-se ao passado 
do ex-governador e ao tempo de sua simpatia pelo Partido Comu-
nista e pela Coluna Prestes. Os girassóis, propriamente, torraram 
ao sol, os canteiros reservados não resistiram ao clima regional, mas 
os girassóis continuam “eternizados” na referência emblemática da 
cidade e no mito do fundador.

Quanto ao girassol, estava encravado na cabeça dele. Estou sem 
saber até hoje, parte um pouco dessa história do Girassol da Rússia. 
Por que qual era o nosso símbolo? Deveria ser uma palmeira de buriti ou 
então, uma fava de bolota, ou um pequi. Ele implantou esse girassol e 
continua forte como nunca, há uma série de simbologias que não se com-
preende. Fico imaginando de onde ele tirou essas coisas. (Narrador 1)

O Siqueira criou uma capital no lugar que ele escolheu, a gente 
dizia que aqui era o primeiro lugar, daí ele nos chamou lá e nos disse: 
“Vocês são uns técnicos idiotas. Vocês escolheram o melhor lugar, mas 
esse não é o melhor lugar para o Tocantins, nós temos que fazer uma 
cidade à direita do rio Tocantins, porque se nós não fizermos, todo o 
investimento do Tocantins foi na margem esquerda e daqui cinquenta 
anos a margem direita vai querer separar da gente”. Eu achei isso 
uma visão geopolítica extraordinária, ele tava pensando no Estado, 
ele não tava pensando, não, do lado de cá é melhor, não tem que fazer 
ponte, não tem que atravessar, não tem que fazer nada. Não, aqui o 
pessoal mais pobre fica do lado de cá e se a gente não fizer uma ponte 
esse pessoal nunca vai chegar em Palmas. Foi extraordinário, porque 
ele teve uma visão geopolítica interessante. (Narrador 5)

Dos monumentos pensados aos monumentos instalados, o em-
pório de estilos, o ecletismo e, sobretudo, os amuletos podem ex-
pressar com melhor eficácia a grandeza da cidade, seu papel civili-
zador e tudo o que ela, nesse imaginário, representaria. Torre Eiffel, 
Dezoito do Forte de Copacabana, Monumento à Bíblia, Cruzeiro, 
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Memorial Coluna Prestes, Pórticos, Frontispícios, Monumento 
Súplica, Praça Krahô – uma praça dentro da praça – Frisas, além 
de um amplo conjunto decorativo: fontes, cascatas, relógios de sol.

Figura 2 – Maquete da Praça dos Girassóis. Fotografia tomada em outubro de 2006.

Figura 3 – Fachada do Palácio Araguaia e frontispícios (Cartão-postal).
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Eu não vejo conexão entre o “18 do Forte” com o Palácio Ara-
guaia, do Palácio com o monumento do migrante nordestino, que 
são todos de cabeça chata, parecendo que vieram todos da terra do 
Siqueira, não vejo ligação. O que a gente imagina, aí sim é colcha 
de retalho de tudo quanto é lado, e tal, você não entende bem o que 
é, pois ao mesmo tempo você pega uma coluna grega junto com a 
tentativa de construção de uma Torre Eiffel... Isso foi um vereador 
da época, o nome dele é Gaguim, ele é deputado estadual. Ele fez o 
projeto, esse projeto lá da Torre Eiffel, ele dizia que essa construção 
trazia Palmas para o modernismo mesmo e daria emprego para as 
pessoas. Na construção seria uma Torre Eiffel mesmo – a cópia fiel da 
Torre Eiffel – em Palmas, mas foi um projeto que não foi para frente, 
recebeu muita crítica, mas ele existiu e ele deve ter esse projeto até hoje 
em mãos. (Narrador 1)

Citação e celebração são duas ideias que envolvem o sentido 
dessas instalações, deter-se nelas revela a fragilidade de seus con-
teúdos, o que coloca em xeque a sua permanência. O imaginário 
da cidade é comprometido com a sua temporalidade, no estágio de 
ausência – condição sine qua mon da cidade projetada/planejada/
implantada –; tudo que se imprime em termos de simbologia é 
passível de não resistir ao devir, primeiro porque esses símbolos 
identificam os seus construtores, ou seja, remete-se ao personalis-
mo político que já discutimos nesse trajeto, segundo porque cria 
imagens a um gosto tão particular que causa mais insatisfação e 
ironia do que aceitação social da imagem. 

O palácio é uma pequena acrópole e o Siqueira tinha essa concep-
ção; então, o centro é na verdade o centro de poder e todos os símbolos 
construídos ali têm esse sentido. Se você andar um pouquinho para 
cá, você vai encontrar o discurso do Teotônio Segurado, quando ele 
instituiu a comarca do Norte, que é um discurso extremamente auto-
ritário, onde o Siqueira vai se inspirar por muito tempo. Eu acho que 
é papel da academia estar amenizando esse cidadão, dando o lugar 
dele na história, embora o nome dele esteja inscrito, todo o discurso 
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da imprensa é uma apologia a tudo que aconteceu. Aqueles que ten-
taram fazer um caminho diferente, todos fracassaram, por exemplo, 
o jornalista que escreveu o livro “Ditador do cerrado”, os primeiros 
volumes desse livro foram comprados e queimados. Não existia uma 
imprensa de oposição aqui, em nenhum momento, nenhum jornal te-
ceu alguma crítica ou fez documentários fora do contexto da apologia 
de tudo o que estava acontecendo. Tudo é muito contraditório e fica 
difícil reconstruir a história subtraindo-lhe o papel, porque ele teve 
papel mesmo. Tudo gira em torno dele, a história moderna do Estado 
é controlada por ele, que se reelegeu e elegeu um seguidor, foram 2, 
10, 14 anos e a continuidade vai dar a dimensão. Se ele continuar no 
poder nos próximos anos, será um resumo da participação dele nesse 
processo. Se não ganhar as eleições, pode ser que a história tome outro 
rumo em termos de questão política, mas na questão da base social, o 
papel dele já está na história, não é possível negá-lo. Palmas introduz 
essa história e cimenta o nome Siqueira Campos. (Narrador 1)

A negociação entre o efêmero e o eterno como tensão dialética 
da modernidade, já preconizada por Baudelaire, se metamorfoseia 
no contemporâneo em devir, na medida em que analisamos um 
objeto extremamente insólito: a imagem atada à temporalidade, 
na sua condição de tempo ausente. Na prática, isso é compreendi-
do nas ações que estão remodelando a cidade e interferindo nessa 
simbologia, no exato instante em que tentamos interpretar a espa-
cialização/momento. Por exemplo: os Frontispícios – as esferas de 
aço, com estruturas metálicas douradas, localizadas sobre o Palácio 
Araguaia, nas alas norte e sul –, de acordo com os seus criadores, 
representariam o sol de Palmas e do Estado, simbolizando que 
Tocantins é a terra do futuro. Tais ideias teriam inspirado Maurício 
Bentes, autor da obra que gerou muitas discussões, desde a sua 
instalação, no final de 2002, pelo governador José W. de Siqueira 
Campos, com debates entre arquitetos sobre sua inadequação ou 
adequação. Os depoentes têm suas percepções pessoais sobre esses 
monumentos: 
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É essa ideia do todo-poderoso imperador de construir uma pirâ-
mide... Uma cidade, acho que Palmas traz essa ideia do poder acima 
de qualquer coisa, porque ao mesmo tempo, você tem uma cidade do 
cidadão e uma cidade que não é deles. No início, qualquer um entraria 
no Palácio, muita gente queria entrar, hoje, para você entrar é mais 
difícil, tem uns guardas... Aquela Praça dos Girassóis, ela muda mui-
to o acesso popular naquele Palácio, que parece ser para admirar. Tem 
uns globos de ouro em cima dele... dá a ideia de um poder inatingível 
e intocável, de algo que fosse para adoração. De adorar de longe, e 
quem está lá dentro não tem interesse de dar respostas a quem esteja 
de fora. É diferente do que é o poder em Brasília, que as pessoas têm 
acesso, muito acesso. Também é uma coisa monumental o fato de estar 
só adorando. (Narrador 1)

Essa associação entre as imagens esferas/faraó e adoração é cor-
riqueira e comparece em discursos opostos. Entretanto, em 23 de 
outubro de 2006, as esferas – ou “a bola do Siqueira” (como vul-
garmente denominou a imprensa local – O Jornal 2 – suplemento 
outubro de 2006, edição 605, p.1) vieram abaixo. Na eleição de 
2006 para governador do Estado, J. Wilson de Siqueira Campos, 
candidato pelo PSDB, perdeu. O novo governo, ao assumir o poder 
no Estado, numa atitude iconoclasta, retirou as esferas, que eram 
consideradas obra de arte pela população local. É comum essa re-
lação entre mudança de poder e destruição de artefatos construídos 
no governo anterior ou mesmo abandono dos projetos iniciados. 
Destruir um artefato urbano implica apagar a memória das lideran-
ças anteriores.

Outros monumentos já surgiram e foram demolidos (como 
exemplo, ver Figura 4) em decorrência das veleidades da política, 
como observamos:

Na gestão do governador Moisés Avelino, foi instalado o mo-
numento à lua crescente, caracterizado pelo entrelaçamento de três 
meias-luas, evocando o conceito holístico, bastante comum à popu-
lação... O monumento foi retirado, então, pelo governador Siqueira 
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Campos, porque foi implantado quando o ex-presidente Fernando 
Collor de Mello esteve aqui, mas depois que ele caiu. Associaram a lua 
ao C de Collor e derrubaram o monumento. (Narrador 2)

No governo do Avelino, ele tentou mudar o símbolo da cidade, 
substituindo o Girassol por duas mãos juntas... Ele construiu esse mo-
numento na entrada de Palmas, perto da rodoviária, que era o símbolo 
do governo dele, mas quando o Siqueira ganha de novo para governo 
do Estado, na primeira noite passa o trator em cima do símbolo. Der-
rubou totalmente, passou o trator por cima. Isso é um exemplo, que 
ele não queria nada que fosse contrário à simbologia que ele estava 
construindo na cidade e construiu-se. (Narrador 1)

A destruição desses artefatos não é um caso de mudança dos va-
lores urbanos e da velocidade com que essas mudanças se dão, pois 
se existe um artefato que permanece por mais tempo na cidade são 
os denominados monumentos. A destruição dá-se pelo papel que o 
poder adquire na imagem da cidade e pela precária interferência da 
população na manutenção ou não desses artefatos, pois não houve 
tempo de estabelecer com esses elementos sequer uma identificação 
efetiva.  

Claro que você percebe na cidade a mão do homem que construiu: 
“olha, eu estou aqui”. Minha presença está em cima do morro! Tem 
aqui assembleias, tem aqui o tribunal, tem aqui o Luiz Carlos Pres-
tes... Essa praça, ela é o ponto fundamental dessas relações até imagi-
nárias, porque é o único lugar que diferencia Palmas dos outros, por-
que a lei é burra e vai fazendo com que uma arquitetura seja parecida 
com a outra. Na hora que você sair, aqui tem uma escultura, aqui na 
porta, (Goiânia) ela tem uma dimensão de escultura urbana. Se você 
repetir a escala do ser humano na escultura, você não está fazendo 
escultura, você está mimetizando. Quando você vai nesses lugares 
históricos, Paris, Roma, e vê uma escultura urbana, a dimensão dela 
é a dimensão da valorização da escultura urbana... são coisas brutais 
e elas têm uma presença na escala, senão ela fica um mosquitinho ali 
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dentro. Aquela escultura da Coluna Prestes e do “18 do Forte” des-
mereceu completamente as esculturas, isso é de soldadinho de chumbo. 
Fora da escala da paisagem, a estrutura urbana não pode ser na esca-
la de 1,80 m. O homem tem que ter 6 metros.

Por exemplo, a esculturazinha do Luiz Carlos Prestes, aquele 
toco de concreto ali, é ridículo, aqueles soldadinhos de chumbo do lado 
são ridículos, você não faz campo de batalha com escultura. Agora, 
o Siqueira não sabe isso. Na história do Tocantins, daqui a 150 anos, 
essa escultura não tem valor nenhum, absolutamente nenhum. Não re-
presenta nada de novo, nada, e não representa a história do Tocantins. 
Eu acho que Carlos Prestes não representa. (Narrador 5)

O Monumento aos “18 do Forte” no Rio de Janeiro é apenas um 
soldado de joelhos dobrados caindo com o rifle na Avenida Atlântica, 
aqui são dezoito, embora a qualidade da escultura para mim é de sol-
dadinho de chumbo, eu faria uma coisa mais criativa, mais artístico... 
menos cópia da realidade, algo mais simbólico! Ele não! Ele fez sol-
dadinhos de chumbo caídos, os “18 do Forte” que antecede a formação 
da Coluna Prestes. (Narrador 7)

A cidade estava numa construção muito rápida, você não tinha 
materialização das coisas, não pegava as coisas... O urbano mesmo 
era uma coisa rápida, não se conseguia pegar... Eu me deparei, aliás 
com um palácio medieval, isso numa casa que eu estive, aí eu foto-
grafei, mas perdi pois a máquina não era boa, você chegava aqui e 
tirava a foto do palácio medieval, quando voltei já não estava mais, 
não sei se o dono viajou ou vendeu, mas essa casa foi derrubada não 
sei porquê, o cara vendeu e o cara que comprou não gostou da facha-
da,  derrubou tudo e fez de novo, mas eu voltei lá para fotografar e 
já não tinha mais. É essa coisa de Palmas, do efêmero, a coisa da 
efemeridade, ou seja, as coisas surgem e se destroem ali com uma certa 
voracidade... (Narrador 1)

O conjunto de monumentos espalhados pela gigantesca Praça 
dos Girassóis assemelha-se a exposição de um museu, cada objeto 
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situa o seu lugar independente dos demais e recita um monólogo. O 
visitante ou o transeunte pode perguntar-se sobre a relação de um 
monumento com o outro ou com a praça, os significados deles para a 
cidade, alguns bastante abstratos, o que simbolizariam?  As estatue-
tas contam histórias, mas não falam muito! O percurso figurativo 
de sua linguagem estabelece um discurso próximo de um poema 
dadaísta. Não houve a intenção de ligar uma narrativa à outra. A 
continuidade espacial que compartilham não segue a mesma cone-
xão ideativa. Mesmo quando valorizam a memória do Estado, isso é 
uma intenção – uma vez que a memória na cidade do tempo ausente 
tem sua morfologia muito mais ligada a um futuro distante e a um 
passado longínquo –; quando remetem à história local, mais próxima 
e condizente, o fazem não a partir da tradução de um legado comum, 
mas de ideias difusas de um pequeno grupo que imaginou e fanta-
siou sobre uma pretensa memória coletiva. Dessa forma, poucos 
artefatos difundem elementos significativos da memória do Estado. 

Algumas imagens apontam a dimensão da praça e seu aspecto te-
atralizante, uma maquete instalada no interior do Palácio Araguaia 
(Figura 2) coloca em perspectiva a miscelânea de artefatos dispos-
tos na praça, assim como fotografias e imagens de cartões-postais 
descortinam esses monumentos na sua intenção de constituir uma 
temporalidade urbana, compor uma memória, e, por meio dela, dar 
sentido a uma cidade artificializada, por vezes insípida. Sem cor, 
sem sangue, sem lembranças, a cidade não tem sentido. O esforço de 
curta duração para levantar seus muros e paredes dissipa-se sem os 
objetos, totens que lhe permitirão ter a imagem refletida no espelho. 
São necessários amuletos para evocar o tempo; entretanto, quando 
se trata de evocá-lo, paradoxalmente, em sua ausência, esses amu-
letos tornam-se extravagantes e muitas vezes até mesmo risíveis. 

Na contramão da modernidade, que procurou construir/des-
truir apagando o passado, instaurando o determinantemente novo, 
simplificando as formas, funcionalizando, depurando a imagem 
de suas lembranças e obsessões, filtrando um passado obscuro e 
privando o social de suas pulsões mitificantes, os pós-modernos 
têm que recolher todo e qualquer fragmento de imagem. O mosaico 



PALMAS, A ÚLTIMA CAPITAL PROJETADA DO SÉCULO XX  73

estilhaçado é reconstituído mesmo que as partes não se encaixem 
mais, tudo vira signo mesmo que sua função simbólica esteja ar-
refecida. O texto que segue nos ajuda a compreender essas ideias, 
pois, elas engendram os matizes dessa busca desenfreada pela ima-
gem da cidade, por seus monumentos, por todos os ícones capazes 
de dar-lhe um sentido, uma história que possa dizer o que ela é e 
quem são os seus fundadores.

A história de Brasília, seu mitos, ícones e referências são toma-
dos como simulacro e são anexados à imagem de Palmas. A história 
de Siqueira Campos está presente em diversos monumentos que 
configuram na cidade como kitsh.

A cidade imaginal do tempo ausente e sua 
condição pós-moderna

Chegando à cidade de Palmas pela “Ponte Fernando Henrique 
Cardoso da Amizade e da Integração Nacional”, tem-se uma “pe-
quena” visão do que se denominou “processo civilizador” – para 
um autor local, “a ponte soluça luzes” – e essa incursão poética sin-
tetiza a dimensão estética atingida e revela uma cidade com citações.

As citações, ou bricolagem, marcam as fissuras no paradigma da 
modernidade para o estabelecimento da cidade. Podemos destacar 
várias características, a partir de índices que dissertam sobre essa 
condição, reafirmando a perspectiva traçada. Dentre esses elemen-
tos, podemos assinalar o simulacro, a retomada do passado, o per-
sonalismo político, a des-homogeneização da arquitetura e do ur-
banismo, a abertura neoliberalizante, paradoxalmente associada ao 
discurso da justiça social, a maior eficácia na estética do que no fun-
cionalismo das estruturas e dos artefatos urbanos, as temporalida-
des múltiplas e ilusórias e a imagem da cidade como estranhamento.

Em Palmas, a criação abarcou toda a cidade, por meio do seu 
caráter projetivo. As quadras comportavam uma característica es-
pecial, cada qual seria uma vila e seria projetada por um arquiteto 
distinto. A ruptura com a ideia modernista ocorre quando os planos 
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urbanos voltados para a larga escala, tecnologicamente racional e 
eficiente, são substituídos por uma arquitetura despojada. O pós-
modernismo cultiva um conceito de tecido urbano como algo ne-
cessariamente fragmentado, um palimpsesto de formas passadas 
superpostas umas às outras, e ainda uma “colagem” de usos recor-
rentes, muitos dos quais podem ser efêmeros:

o projeto urbano (e observe-se que os pós-modernistas antes pro-
jetam do que planejam) deseja somente ser sensível às tradições 
vernáculas, às histórias locais, aos desejos, necessidades, fantasias 
particulares, gerando formas arquitetônicas especializadas, e até al-
tamente sob medida, podem variar dos espaços íntimos e personali-
zados ao esplendor do espetáculo, passando pela monumentalidade 
tradicional. Tudo isso pode florescer pelo recurso a um notável 
ecletismo de estilos arquitetônicos. (Harvey, 1992, p.69)

Esses aspectos, entre outros que analisamos ao longo dos capí-
tulos deste livro, ganharam muita visibilidade em Palmas. A plura-
lidade de ideias na concepção do projeto, o ecletismo, as fantasias 
particulares que se materializaram na cidade. Tradição e aspectos 
arcaicos unem-se a ícones fragmentados da modernidade e a novos 
elementos. Enquanto o modernismo busca o apagamento, a inscri-
ção de uma nova história minando a herança proscrita do passado, 
no pós verifica-se uma valorização da memória, uma revitalização 
do passado, sendo ele idealizado ou não. Na cidade de Palmas, essas 
duas tendências confundem-se, como aponta um de nossos depo-
entes. Ela representa o “papel civilizador”, ao romper com a homo-
geneidade histórica das cidades do Tocantins, mas ao mesmo tempo 
empresta símbolos do passado para forjar sua imagem. Nessa nova 
roupagem do processo civilizador engendrado pela fisionomia e es-
truturação da cidade, de um lado, funde-se a ideologia do progresso 
e do desenvolvimento, a pluralidade cultural dos construtores vin-
dos de várias regiões; de outro, diluem e decompõem-se esse ímpeto 
modernizante, quando a retomada da memória-histórica da forma-
ção do Estado é empreendida na sua composição estética. A história 
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dos grandes homens é lembrada e venerada, assim como recontada 
para os moradores do lugar, com um caráter profundamente mora-
lizante. Os movimentos, não raramente, se dividem em múltiplas 
ramificações tornando-se a imagem complexa da cidade que surge.

Figura 4 – Monumento à Lua Crescente. Fotografia de Thenes Pinto, 1990.

Figura 5 – Vista noturna do Palácio Araguaia (Cartão-postal).
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O ecletismo que ela apresenta reconstrói sentidos metafóricos 
da cidade museu e mesmo de um “museu imaginário”; metáfora 
que descortina o invisível na linguagem visual urbana, transpon-
do amiúde todas as paredes que compõem sua conjuntura opaca. 
Apesar de todas as referências que a cidade estabelece com Brasília, 
muito mais do ponto de vista do simulacro do que da adoção efetiva 
dos princípios modernistas tal como na capital federal, sendo pos-
sível observar significativas rupturas com a cidade racionalista. Em 
oposição ao planejamento racional, deparamos com a cidade quali-
ficada pela imagem do empório de estilos ou da enciclopédia, onde 
todo caráter homogêneo, hierárquico e monolítico apresenta-se em 
via de dissolução. 

Ainda assim, há uma ligação intrínseca entre Palmas e Brasília; 
podemos mesmo dizer que uma intensa relação estabelece-se em 
pares, ao mesmo tempo opostos e complementares, tanto no ideário 
como no estabelecimento material da cidade, na sua estrutura, nas 
imagens, nas formas. A relação entre as duas cidades dá-se entre 
repetição e rompimento, a semelhança de alguns elementos chega a 
produzir uma ilusão: Palmas é uma cópia de Brasília numa escala re-
gional, como comparece em inúmeras percepções que vão do senso 
cotidiano a elaborações científicas. Desse modo, o pós-modernismo 
entra pelas fendas, uma vez que comparecem ainda simulacros mo-
dernistas reforçados por um conjunto de slogans da modernidade. 
Entretanto, há um hibridismo, detalhes nem sempre visíveis ou 
pouco observáveis que põem em xeque o modernismo e mesmo a 
ideia reiterada de reproduzir Brasília, que figuraria mais a consti-
tuição dessa simulação do que, propriamente, a constituição de uma 
nova cidade modernista. Isso porque houve uma intenção bastante 
nítida, do ponto de vista político, de simular, e, nesse aspecto, nova-
mente, o personalismo contribui para a constituição de tal imagem. 
Entretanto, como veremos mais adiante, se as intenções dos políti-
cos era “repetir” o contexto de Brasília, os arquitetos, por sua vez, 
tinham por intento superá-lo na perspectiva da experiência.

A análise crítica de Holston (1993) do modernismo em Brasília 
contribui de uma forma didática para identificar os elementos que 
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se repetem ou comparecem em Palmas, bem como as suas fratu-
ras, ou seja, esse estudo ajuda a detalhar linhas e identificar rom-
pimentos, bem como suas múltiplas direções. Tomando Brasília 
como a cidade modernista, identificada com os princípios da Carta 
de Atenas e com o reconhecimento que ela se apresenta como o 
produto melhor acabado da proposta do Congrès Internationaux 
d’Architecture Moderne (Ciam), reconhece-se que, concebida com 
todos esses elementos, tem seus objetivos de planificação estabe-
lecidos a partir de quatro funções básicas: moradia, trabalho, lazer, 
circulação e um centro público para atividades administrativas e 
cívicas, esta última função se somou posteriormente. A organização 
dessas funções dar-se-ia em setores multiexcludentes: zoneamento 
a partir da tipologia funcional. Assim, o plano de Brasília pode ser 
considerado uma ilustração perfeita de como o zoneamento dessas 
funções pode gerar uma cidade. 

Um cruzamento de vias expressas determina a organização e 
a forma da cidade exatamente como Le Corbusier (1971 a [1924]: 
164), o mentor dos CIAM, preconizava em uma publicação an-
terior ‘correndo de norte a sul, e de leste a oeste, formando dois 
grandes eixos da cidade, haverá grandes artérias para o tráfego da 
cidade de alta velocidade em uma única direção... Superquadras 
residenciais são colocadas ao longo de um dos eixos; áreas de tra-
balho ao longo do outro. O centro público se localiza num lado 
do cruzamento entre os dois eixos. A área de recreação toma a 
forma de um lago e um cinturão verde rodeia a cidade’. (Holston, 
1993, p.38)

Tomemos, por nossa vez, as manifestações ocorridas em Palmas 
e, sobretudo, a semelhança entre as duas cidades. Palmas também 
é estruturada a partir de um cruzamento, marcada por duas aveni-
das, uma no sentido norte/sul e outra no sentido leste/oeste, que 
são a Avenida J.K. e a Avenida Teotônio Segurado; entretanto, não 
se constitui exatamente um “corredor” para o tráfego de veículos, 
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pois a velocidade é interrompida com uma numerosa sequência de 
rotatórias a cada seiscentos metros, aproximadamente, em algumas 
áreas, e, em outras áreas mais centrais, a intervalos de, aproximada-
mente, trezentos metros entre uma rotatória e outra.

Não se observa em Palmas um zoneamento rígido e verifica-se 
a pluralidade de usos. O centro público ou administrativo não está 
localizado de um lado, mas no centro do eixo e em perspectiva, ou 
seja, numa pequena elevação, onde pode ser visto de vários ângulos, 
e ele secciona as duas avenidas.

A Praça dos Girassóis, com sua coletânea de monumentos, dá 
a visibilidade da área central. A enorme ponte que liga as duas 
margens do rio apresenta, de acordo com uma leitura inspirada 
por Lynch (1997), um recorte de alta imaginabilidade, ou seja, 
um recorte espacial urbano em que a identidade, a estrutura e o 
significado conferem de modo intenso a probabilidade de evocar 
uma imagem forte em qualquer observador.  Esse conceito é muito 
claramente compreendido no setor central da cidade de Palmas, 
mas observamos também que a cidade possui uma zona de alta 
imaginabilidade situada no setor central e uma zona de baixíssima 
imaginabilidade ao redor das quadras.  

Figura 6 – Mapa das vias principais de Palmas. L. T. Cruvinel.
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Figura 7 – Visão panorâmica do início da construção de Palmas. Fonte: Tocantins História 
Viva, Fundação Cultural, p.17.

Figura 8 – Parcelamento da área central. L. T. Cruvinel.
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Com relação às quadras, de acordo com os arquitetos entrevis-
tados, Palmas não possui superquadras. Surge, em algumas entre-
vistas, a afirmação de que o próprio arquiteto Oscar Niemeyer teria 
criticado o projeto Palmas por não ter um plano de massa e por não 
seguir os princípios modernistas, por não ter uma paisagem urbana 
homogênea, produzindo uma identificação, o que parece explicar-
se pela ideia do governo e dos arquitetos de que Palmas se auto-
construísse com o dinheiro dos lotes. O próprio slogan do Estado 
preconizava a iniciativa liberalizante, mas atando-a a uma ideia de 
bem-estar social: “O Estado da livre iniciativa e da justiça social”. 
As ideologias políticas multiplicam-se e confundem-se no espaço.  

A cidade recebeu críticas de Niemeyer sobre a não preparação do 
governo a respeito da construção, pois era o capital que ia construir a 
cidade, ou seja, capital “privado”, como sinônimo de capital público 
privatizado. (Narrador 1)

A cidade contemporânea pede uma leitura que venha justapor 
a sua realidade multifacetada e compor o puzzle organizado a par-
tir das interações entre imaginário social e espaço. A cidade pós-
moderna não se restringe a uma época, mas a várias, condensa os 
múltiplos tempos da experiência tonalizando as formas, ainda que 
numa perspectiva da ausência. 

Em Palmas, de forma sintética, delineamos os seguintes elemen-
tos que imprimiram um imaginário com traços pós-modernistas: 

 1. O caráter de simulacro;
 2. A retomada do passado;
 3. A des-homogeneização da arquitetura;
 4. O urbanismo híbrido;
 5. O discurso misto: ao mesmo tempo social e neoliberal;
 6. A preocupação estética supera a funcional;
 7. A intensificação das diferenças;
 8. A multiplicidade de tempos paradoxais – na ausência de 

tempo, outras temporalidades comparecem em forma de 
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cita ção – por exemplo, o contexto histórico de Brasília é 
retomado, a história de Teotônio Segurado etc.;

 9. O caráter irônico dos elementos urbanos e de sua história;
10. O espaço produtor de ilusão e estranhamento.

Esses aspectos abordados de modo pulverizado neste capítulo 
são objetos que nortearam a discussão ao longo do livro e ajudam a 
interpretar a cidade. 

O tempo ausente implica indefinição, tudo que é consolidado 
pode mudar radicalmente de sentido – como no exemplo anterior, 
dos monumentos demolidos – porque a cidade tem que acontecer 
antes da sua história. As definições esperam o tempo para serem 
executadas. Nas cidades do tempo presente, os nomes das ruas, dos 
edifícios públicos, os monumentos prestam homenagem a perso-
nagens “históricas”, vultos cuja existência é atrelada ao espaço por 
meio da memória. Em Palmas, por exemplo, essa homenagem é, 
por vezes, feita a pessoas do cenário nacional contemporâneo, como 
a ponte que recebeu o nome de Fernando Henrique Cardoso ou o 
teatro Fernanda Montenegro. 

As cidades do tempo ausente apresentam alguns traços comuns, 
como a forma de ocupação, os processos de marginalização dos 
pobres, também em razão da elevação dos valores e preços, sobre-
tudo, dos imóveis nessas cidades, a falta de uma identidade urbana 
e a constante releitura que elas engendram, entre outros elementos. 

Muitos fatores mais singelos e cotidianos comparecem como ín-
dices dessa supressão. Em algumas áreas centrais da cidade de Pal-
mas, as árvores não foram plantadas, mas transplantadas já cresci-
das, em razão dessa condição que compreendemos como ausência. 
A cidade hoje convive com dois tipos anódinos de endereço para a 
localização das quadras – um conjunto extenso de siglas e números 
convivem com novos números. O terminal de ônibus, criado há 
pouco tempo, foi substituído por pontos denominados “estações” 
que receberam nomes das comunidades indígenas do Tocantins. 
O terminal, que era significativo, foi rapidamente subutilizado; a 
população, todavia, não se conforma com o novo sistema e pede o 
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retorno do primeiro terminal – indefinição. Basta acompanhar o 
tempo breve do acontecimento e o tempo rápido das mudanças para 
observar como o sentido da cidade está imbuído do tempo ausente. 

É importante refletir que a cidade muda pela destruição das 
suas formas, mas muda-se, também, pela reinterpretação das suas 
paisagens, imagens e sentidos, como por novas permanências. Por 
exemplo, uma Brasília além da modernidade ainda não foi apresen-
tada e/ou interpretada ou mesmo vista, o que não significa que ela 
não esteja sendo gestada.

Nesse sentido, o trabalho de Mello (1998), sob o título “Se essa 
quadra fosse minha”, revela que a comunidade em Brasília não se 
confunde com a ideia de superquadra, como concepção adminis-
trativa urbanística, e sim contorna um cenário mais amplo que 
incorpora espaços contíguos e multiplica os lugares de comunicação 
e sociabilidade. Os habitantes tecem outro imaginário, distinto das 
interpretações técnicas e das leituras realizadas sobre a monotonia 
das superquadras. Assim, se por um lado, a ideia de superqua-
dra não define a comunidade e as relações que ali se estabelecem, 
por outro lado, o conceito de bairro igualmente não a traduz. Ins-
tauram-se outras sociabilidades que transcendem uma concepção 
específica e determinada do espaço, Mello (1998) denomina de 
quartier, afirmando que também poderia ser chamado de pedaço, 
as articulações socioespaciais pinçadas no universo empírico e co-
tidiano que engendram o espaço e seus moradores, ultrapassando 
leituras já consagradas, como as de Holston. 

Bastos (2003), ao abordar os rumos “pós-Brasília”, revela que 
há uma busca da realidade inspirada no popular, retomando o pas-
sado e desligando-se da constante apologia ao aparato tecnológico 
mais avançado. Brasília é a única cidade moderna tombada pelo 
patrimônio cultural da humanidade, de acordo com Seabra (1998), 
tendo o estranho caráter de ser ao mesmo tempo construção e ruína; 
uma ruína diferente, ainda inexplorada pelas lentes de seus narra-
dores: brasiliense, candango, visitante ou estrangeiro, todos têm 
uma face oculta da cidade a revelar. 

A Brasília vista a partir dos artefatos pode revelar outros senti-
dos, como analogia das formas estabelecidas entre a escultura sobre 
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o museu JK e a tela de Dali (1934) (Figuras 9 e 10). A estrutura 
curva, o homem com o braço erguido e a mão estendida, as curvas, o 
oco da estrutura. O racional não se divorcia do emocional. Segundo 
Holston (1993), a construção de Brasília tinha o objetivo de apagar 
o passado colonial e construir, a partir da arquitetura e do urbanis-
mo, uma nova civilização. Entretanto, o modernismo no Brasil foi 
muito mais inventivo, inserindo curvas e formas felizes. Não será 
essa tentativa de apagamento um ato falho? Por vezes, esquece-se 
de que o modernismo foi uma nova colonização.

Quando olhamos a paisagem de Brasília, que recorta a Catedral 
e o Museu da República (Figura 11), por exemplo, observamos a 
amplidão do espaço que a cidade produz e a geometria das curvas 
que vai além da “caixa de concreto”. O teto da catedral lembra um 
vitral deformado e os anjos que saltam do teto (Figura 13), junto 
com os profetas (Figura 12), no exterior da catedral, trazem uma 
possível referência barroca – os profetas no exterior da Catedral de 
Brasília lembram os profetas de Aleijadinho, também fixados no 
exterior da igreja barroca, em Congonhas do Campo –, assim como 
as curva de Brasília. Um barroco deformado, estilizado, resseman-
tizado e oculto.

As formas que permanecem são as curvas, por exemplo, a ponte 
Juscelino Kubitschek (JK) (Figura 16), projetada pelo arquiteto 
Alexandre Chan, inaugurada em 15 de dezembro de 2002, é a con-
tinuidade dessa morfologia na arquitetura monumental de Brasília. 
De acordo com Holanda (2003), a ponte JK consiste numa constru-
ção que teve implicações éticas e estéticas, pois proporciona uma 
integração maior, facilita o acesso à Esplanada (espaço do poder) e 
prolonga a beleza da paisagem que não teria mais a Esplanada como 
ponto final. Brasília é uma cidade exemplar: marco indelével do 
século XX que aplicou de modo peculiar o receituário modernista, 
transgredindo-o em alguns pontos, quando incorpora sutil e, por 
vezes, inconscientemente elementos históricos, perspectivas barro-
cas, planos monumentais, traços coloniais ressemantizados, espaço 
cerimonial, cidade linear, cidade jardim. A cidade pós-moderna 
avant la lettre, distinta nas manifestações às quais reside a sua força. 
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Figura 9 – Monumento JK (Brasília - DF). Fotografia tomada em 20 de setembro de 2007.

Figura 10 – Vestígios atávicos depois da chuva – Salvador 
Dali, 1934.
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Figura 11 – Catedral de Brasília e Museu da República. Fotografia tomada em setembro 
de 2007.

Figura 12 – Profetas – parte externa da Catedral de Brasília. Fotografia tomada em 
setembro de 2007.
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Figura 13 – Interior da Catedral de Brasília, detalhe do teto. Fotografia tomada em 
setembro de 2007.
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Figura 14 – Catedral de Brasília. Fotografia tomada em setembro de 2007.

Figura 15 – Museu da República (Brasília - DF). Fotografia tomada em setembro de 2007.
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Figura 16 – Ponte JK (Brasília - DF). Fotografia tomada em setembro de 2007.

A permanência e inovação em Brasília é uma questão que esse 
espaço urbano suscita – os espaços que já perderam o seu papel ini-
cial e entram em decadência, como a avenida W-3 – que, de acordo 
com Garcia (2003), foi considerada o verdadeiro centro comercial e 
cultural nos primeiros anos da construção da capital brasileira, mas 
as funções que lhe conferiam essa importância abandonaram o lu-
gar. Novas maneiras de ver, de habitar, de consumir tornam dinâ-
micos os espaços urbanos, transformando a cidade; mesmo aquelas 
que surgem com a intenção de tornarem-se eternas, envelhecem e o 
moderno torna-se histórico.

Brasília, Palmas e também Goiânia e Belo Horizonte são cidades 
do “tempo ausente”; assim, mesmo sendo distintas entre si, cada 
qual com seu contexto, apresentam alguns pontos em comum. São 
todas cidades planejadas que, exceto Belo Horizonte, que data de 
1894, surgidas no Brasil no século XX, no caso de Goiânia, Belo 
Horizonte e Brasília, substituíam as velhas cidades coloniais, des-
preparadas tanto para receber a expansão urbana das migrações 
campo-cidade quanto para comportar a modernização da vida so-
cial. Além desse aspecto, essas cidades receberam um primeiro con-



PALMAS, A ÚLTIMA CAPITAL PROJETADA DO SÉCULO XX  89

tingente populacional para habitá-las, advindo de vários lugares, o 
que torna a identidade sempre um componente difícil de delinear. 
São cidades que têm em comum também o fato de serem capitais de 
Estado e a Capital Federal, trazendo um emblema de modernidade 
e modernização, mas que, ao longo do século XX, assumiu faces 
diferenciadas em cada contexto, fazendo existir um conceito axial 
de modernidade, a partir do qual podemos falar de modernidades.

 Palmas, como se tratou de um novo Estado da Federação que 
ainda não tinha sua capital, preferiu-se também criar uma nova 
cidade, em vez de aproveitar uma cidade já existente, seguindo o 
percurso semelhante ao das outras capitais planejadas. Em Palmas, 
entretanto, vamos deparar já com um contexto de superação do 
moderno e a possibilidade de se discutir a pós-modernidade. Pois se 
Brasília, segundo Arantes (1998), já nasceu “envelhecida” em razão 
do sucesso integral e esgotamento do moderno, Palmas inaugurou 
uma espécie de superação da modernidade que nos permite falar de 
pós-modernidade. 

As cidades do tempo ausente também trazem alguns outros pro-
blemas e características em comum, relacionados ao planejamento, 
projeção e desdobramento social que discutiremos ao longo do tex-
to; e, por fim, são cidades em busca de reinterpretação e do devir, 
cuja ausência desfaz-se com a passagem do tempo e com a soma de 
novas leituras. São cidades que se abrem à longa duração. 




