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CONCLUSÃO

A metáfora da viagem não é algo novo e sua utilização nos co-
locou cedo uma importante questão: como “descobrir” o território 
numa época em que o Google Earth põe lentes em todos os cantos? 
Na figura do viajante está também a do contador de histórias, as 
duas personagens unem-se num objetivo comum: não se trata mais 
de encontrar o território, o espaço e o lugar, mas de redescobri-los 
em outras linguagens.

A “viagem”, essa longa aventura moderna, por sua vez, nos re-
velou uma imagem e seguimos em busca de signos, detalhes e fen-
das nas paredes do discurso/imagem de uma possível “nova capital 
moderna” – Palmas. Encontramos uma cidade imaginária “invisí-
vel” inscrita num tempo ausente. Durante essa viagem, na qual o 
trajeto foi mais importante que o ponto de chegada, concluímos que 
a cidade pós-modernista não é uma cidade mais justa ou melhor 
que a cidade modernista; talvez, em alguns aspectos, nem mesmo 
esteticamente mais bela. Palmas, considerada nessa perspectiva 
uma cidade da condição pós-moderna, pode, entre as muitas pos-
sibilidades, devires, tornar-se, sobretudo, uma cidade modernista, 
se as representações e intervenções caminharem nesse sentido. O 
pós-modernismo expresso no imaginário da cidade, nesse contexto 
em particular, é uma condição de tempo ausente.
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Os desdobramentos da modernidade e da pós-modernidade nos 
instigam a busca por novos paradigmas, pois o conhecimento está 
em mil pedaços: a perda do eu, a desiconoclastia, a desiniilização, a 
superficialização e o alastramento das formas em rizoma. Os espe-
lhos estilhaçados espalham cacos por toda parte – se recompondo 
de diferentes modos – a desleitura, os saltos de linguagem ocorrem 
para livrar os conceitos dos seus significados recorrentes e explicar 
o contemporâneo; a retomada da imagem e da memória, formas, ri-
tos e reatualizações, o eco do tempo e as outras margens: desestabi-
lização, distopia, multiplicidade, intertextualidade e sensibilidade 
parecem ser os conteúdos com os quais deparamos. 

A cidade do tempo ausente figurou como poesis de compreen-
são. O caráter plural dos sentidos permitiu que engendrássemos 
outros contornos para pensar a cidade (territórios sensíveis e sim-
bólicos), assim, a ideia de uma cidade senisbilista figurou como 
poesis de projeção.

Como inflorescências ao vento num dia claro, propostas poesis 
são metáforas da possibilidade e da dispersão de ideias nas repre-
sentações às quais unimos o lúdico de contemplar as cidades com o 
dever de pensá-la, com o prazer de habitá-la.

Exploramos o colorido dos “girassóis de pedra” e “persegui-
mos” estátuas, luminárias e pontes, mergulhando no fio da lingua-
gem para subtrair da paisagem o invisível, o indizível e não sentido. 
Deparamos com esculturas de palavras, esculturas de luzes, escul-
turas de linguagens. 

A bibliografia explorada sobre o conceito de pós-modernidade, 
basicamente norte-americana e francesa, nos apoiou com explica-
ções para compreender o mundo contemporâneo, mas as respostas 
partiram sempre do local; os sentidos e modalidades do pós-moder-
nismo em Palmas foram lidos com base na pesquisa de campo e na 
observação reiterada deste universo urbano. A inserção de imagens, 
as descontinuidades, as influências externas e sua pressão sobre os 
projetos foram vistos com os óculos do contexto.

Cabe reiterar que a transdisciplinaridade é tônica dessa trama 
de fios, junto com essa intenção, a proposta de alcançar uma ciên-
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cia literaturizada é fazer com as palavras um pouco o que o pintor 
faz com as tintas: trazer a força das representações, apresentar as 
imagens. Desse modo, nem moderno, nem pós-moderno, o futuro 
da cidade pode fazer outros contornos/percursos/devires, a potên-
cia criativa do imaginário aponta outra cidade possível: a cidade 
sensibilista. 

Por fim, alcançar uma cidade melhor do a que temos depende 
de todos nós.




