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PREFÁCIO

“Tudo quanto naquele tempo vi, ouvi, toquei, senti, perdura 
em mim com uma intensidade poética inextinguível... céus estrela-
dos, tempestades, chuva de flores, frutas maduras, casas fechadas, 
estátuas... e o mundo visto do prisma de um lustre.” A passagem 
emprestada da obra de Cecília Meireles e escolhida pela própria Va-
léria, autora do livro que tenho a honra de prefaciar, não podia ser 
mais apropriada, com sua poesia, construção primorosa, simples e 
sofisticada a um só tempo, ao falar de algo familiar como a memó-
ria, mas também do caráter multifacetado e inapreensível do mundo 
visto do prisma de um lustre.

Este livro é mesmo um convite à viagem imaginária que começa 
por Palmas (TO), mas pode nos levar muito além, em direção a 
uma cidade em busca do seu tempo, concebida pela autora como 
construção imaginária, que transforma o espaço urbano em lugar de 
construção de sentido, criando uma cidade sensibilista.

Relações tempo-espaço, compactação temporal, tempo ausente, 
subjetividade do tempo, polissemia da imagem urbana, semelhan-
ças e diferenças entre Palmas e Brasília, relações (e possibilidades) 
entre cidade pós-modernista e cidade modernista, proposta de rela-
ção entre ciência e arte, entre geografia e literatura, transdisciplina-
ridade... são alguns dos elementos que compõem o livro, expressão 
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do grande desafio teórico-metodológico enfrentado pela autora, 
que não perde de vista um parâmetro fundamental – as imagens da 
cidade são os modos de vê-las e vivenciá-las.

As cidades tradicionais surgem e, ao longo do tempo, estendem 
seus traçados, costumes e significações. Já os centros urbanos pro-
jetados nascem de maneira artificial, nas pranchetas de arquitetos 
e urbanistas, sem passado ou memória. A análise e a percepção 
do imaginário social de Palmas, a ainda pouco conhecida capital 
planejada do Estado do Tocantins, com apenas 21 anos e 160 mil 
habitantes, foram o objeto inicial da pesquisa na qual este livro se 
baseia, mas vai muito além dela. Isso não impediu que uma ampla 
e bem fundamentada pesquisa de campo fosse realizada sobre Pal-
mas, com a tomada de depoimentos de intelectuais e profissionais, 
como arquitetos, que ajudaram a conceber o projeto urbanístico 
dessa cidade, além da consulta a jornais locais e à produção literá-
ria sobre Palmas, e da apreensão das visões de trezentos jovens e 
estudantes, que responderam a um questionário e elaboraram uma 
redação sobre a sua cidade.

Tudo isso é apresentado ao leitor de forma inovadora, unindo 
ciência e arte por meio da linguagem, num texto forjado no diálogo 
com autores de diferentes áreas do conhecimento, transdisciplinar-
mente, e no uso de metáforas e fontes literárias, graças à familiarida-
de com Marcel Proust, Lewis Carrol, Italo Calvino, Clarice Lispec-
tor e Cecília Meireles, demonstrando que o prisma de um lustre de 
cristal pode ser o recurso mais adequado para ver as cidades. 

Trata-se, portanto, de um livro que contribui de forma sofisti-
cada e crítica para os estudos sobre as cidades, em que se enfatiza a 
importância da temporalidade. Num presente que insiste em pare-
cer eterno, em que fazer projetos parece tarefa impossível, Valéria 
nos propõe uma memória para o futuro, revelando a planejadores 
urbanos, cidadãos e governantes outras maneiras de se fazer cidade.

Eda Góes




