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2
UMA CIDADE NA MOLDURA

A cidade de nanquim: desenhos de desejos, 
planos e projetos

Projetar o espaço de uma cidade, pensar os detalhes nos quais a 
vida transcorrerá, numa pretensa totalidade, é deter-se numa ima-
gem do inacabado. Os riscos do inacabamento aumentam à medida 
que aumenta o teor de rigidez programado para aquele espaço. A 
experiência da modernidade, introjetada no urbano, revela que as 
cidades de nanquim não resistem às intervenções socioculturais. A 
capacidade subversiva dos jogos do sistema, as ações cotidianas, o 
desvelar da vida desengessam os projetos, deslocam suas racionali-
dades, desmontam restrições conjunturais, reagem sobre o espaço 
material revestindo-o simbolicamente, injetando novos sentidos, 
imprimindo novos usos, retexturizando os traços e, sobre um espa-
ço, anódino tece a cultura.

As leituras do processo de construção de Palmas, com exceção 
do consenso de que José Wilson de Siqueira Campos teria criado 
a cidade e de que ela é igual a Brasília, caminham para a multi-
plicidade de sentidos, num movimento que não cessa de erigir e 
entranhar-se, sem parar de alongar, de romper-se e de retornar – 
num rizoma que, como observam Deleuze & Guattari (1995), não 
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começa nem se conclui, mas se encontra no meio, entre as coisas. 
Assim, leituras completamente opostas não se anulam, convivem 
em paralelo ajudando a compreender a cidade no tempo ausente, 
esse entretempo marcado, sobretudo, pelo devir.

A implantação da cidade, de acordo com os seus planejadores, 
ocorreria em fases, para obtenção de um tecido “livre” dos vazios 
urbanos, como apontam as fitas coloridas no mapa (Figura 17).

Figura 17 – Plano de ocupação de Palmas. L. F. T. Cruvinel.

Estabelecido o conjunto de critérios para o plano diretor de 
Palmas, as ações que se seguiram a essa iniciativa foram de des-
construção, procurando fazer de certa ordem a desordem, e, nesse 
movimento, ideias opostas coexistem, colidem e se interpenetram. 
As três narrativas que se seguem – visões do mesmo processo – 
esquadrinham o plano e a ocupação da cidade e apontam leitu-
ras que absorvem ilusões, críticas, desejos, projeções imaginárias; 
suas conexões não são sucessivas e recorrentes, mas rompem e se 
deslocam. Observam-se territorializações de ideias num recorte 
que se desterritorializa em outro, por vezes ainda se reterritorializa 
num terceiro ou apenas se mantêm irrompido, inconcluso, move-
diço, formando oposições paralelas que mesclam os fatos as suas 
subjetivações.
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Cruzam-se nesse labirinto as manobras políticas, os desejos 
personalistas, a lógica do capital, as fórmulas do planejamento alia-
das à técnica e os limites de ambos – no interior dos discursos, as 
suas fendas –; esses elementos configuram um espaço “liso” no 
que tange a apreensão do surgimento da cidade. As ideias expostas 
pelos depoentes não são, necessariamente, simples contradições 
que deslizam de uma leitura crítica para uma leitura acrítica, mas 
dimensões desse real/imaginário, no tempo ausente. A apreciação 
detida da relação entre as falas revela alianças semânticas, mesmo 
na exposição de ideias diametralmente opostas. 

O narrador 2, por exemplo, mesmo fazendo apologia ao pla-
no da cidade, amenizando as incursões do personalismo político, 
potencializando-lhe o papel, não deixa de tocar na perfuração do 
projeto, ou seja, nas suas falhas e rupturas e no surgimento dos va-
zios urbanos, que foi descrito de forma mais crítica pelo narrador 4. 
O narrador 2, apesar de acreditar na potência do que foi planejado 
e/ou projetado, não deixa de reconhecer a falha política e, por con-
sequência, a falha do projeto, ou seja, o projeto na esteira da gestão 
depara com seus limites:

Eu colocava a possibilidade de fazer uma cidade nova. A ideia era 
elaborar, de certo modo, uma cidade que remunerasse a sua própria 
construção.  Partindo do princípio de escolha da área – uma área rural 
desvalorizada – e com os investimentos públicos necessários à inicia-
tiva para edificar uma cidade em que as pessoas comprassem os lotes. 
Essa ideia foi aceita... essa foi a minha participação nesse processo... 
Foi elaborado um edital de compra e venda dos lotes originais em duas 
ou três etapas. Eram vendidos a qualquer um que desse o melhor lance. 
Dizem que foi absoluta a vontade do governo em não obedecer a uma 
contiguidade na implantação de Palmas; isso não é bem assim: o go-
verno seguiu uma ocupação com as terras que a Justiça ia liberando. 
Claro que após essa fase poderia ter cuidado melhor da ocupação da 
cidade, o que em parte dá razão a esse outro argumento. [...] Não há 
nenhuma lei de economia no mundo jurídico que diga que as pessoas 
de menor renda devem ficar longe dos equipamentos centrais, inclusive 
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aqui não há mesmo, porque as terras não se valorizam assim dessa 
forma. Há terras vagas que poderiam estar abrigando as pessoas de 
menor renda perto dos equipamentos. Aí é um pequeno mistério de 
pouca imaginação: basta ter atitude governamental. Uma coisa é pla-
nejar, outra coisa é implantar aquilo que se planeja. Basta propiciar 
os investimentos em habitação popular, isso ao invés de ser onde foram 
construídas: Taquari, isolando pessoas a 20 Km da cidade. Que essa 
instalação seja na parte central, não há nada que impeça isso. Essa 
lógica está impressa na cabeça dos dirigentes... que, mesmo não deven-
do, raciocinam com essa lógica, uma lógica que não precisa acontecer 
de fato. E até do ponto de vista capitalista, é mais barato colocar a 
população mais no centro da cidade, porque não se depende de recursos 
para atendê-los longe do centro. Isso não tem lógica nenhuma, é ilógi-
co que a cidade persista nesse padrão que está, em não aproveitar essas 
condições de continuidade da malha urbana. [...] É perfeitamente 
possível pensar em estabelecer um conjunto habitacional até de renda 
menor na parte central da cidade, como por exemplo: existem os proje-
tos pagos pela Caixa Econômica Federal que estão sendo implantados 
na 62 e 72, eles estão perfeitamente adaptados à condição de renda 
dessa população que ganha menos – o funcionário público de categoria 
menor – nesse momento, há uma inversão da lógica capitalista... os 
preços dos lotes não são tão díspares assim – a prefeitura, agora, mais 
recentemente, fez estudos que mostram isso claramente... é suportável 
para os projetos ou para as intenções de implantação e de ocupações 
dos lotes pela população de renda menor. O que é o grande segredo da 
cidade tradicional, o problema que está acontecendo em São Paulo, 
por exemplo: as pessoas invadirem a cidade tradicional, movimento 
de sem-teto, no Rio de Janeiro, as favelas lá onde estão, porque estão 
próximas do local de trabalho, de oportunidades da cidade. Aqui, se 
pode fazer isso a um custo menor. Há o problema de gestão; para fazer 
isso é preciso ter intenção de fazer, estudar e operar dessa maneira... O 
plano está aí, já está configurado. (Narrador 2)

Nessa interpretação, não há outro agente que não o governo 
para organizar/promover uma ocupação do solo urbano distinta 
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daquela que tradicionalmente ocorre no Brasil. A fala amarra uma 
dupla intenção: a cidade construída pela iniciativa privada – “a 
cidade que remunerasse a sua própria construção [...] edificada 
para que as pessoas comprassem os lotes” – e, ao mesmo tempo, a 
ocupação contígua, na qual, cabe ao governo prover a ocupação, no 
plano diretor, oferecendo condições para que a população de baixa 
renda não se instale além das faixas delineadas.

A perspectiva da contiguidade espacial fazia parte do repertório 
dos técnicos, arquitetos, planejadores e outros pensadores da cida-
de, mas era ainda muito confusa na mentalidade das primeiras li-
deranças políticas de Palmas. As ideologias frágeis, mais sob forma 
de aparência do que de ação, produziram um amálgama paradoxal, 
ou seja, os planejadores contratados pelo governo conceberam um 
plano diretor que o próprio governo tratou de burlar. O governo 
“forçou” a população de baixa renda a situar-se nas margens desse 
plano e muito além delas.

Essa ação foi desfeita, como aponta o narrador 4, pela oposição; 
contrária à própria implantação da cidade e na intenção de negá-la, 
fez o oposto; ao trazer a população marginal para o plano, recons-
truiu, em parte, o tecido rompido, fortalecendo, desse modo, os la-
ços da cidade. O primeiro governo (Siqueira Campos), por sua vez, 
instalou monumentos e ícones de referência socialista pela cidade. 

De certo modo, por mais que seja autoironizador, um pouco 
“utópico” na visão de alguns analistas do processo, a respeito do 
plano, a inserção da população de baixa renda nas proximidades 
do centro ocorreu às avessas, nas rachaduras da política, e não no 
avanço dessa, como foi em princípio imaginado. 

O povoamento começou em Taquaralto, onde havia um posto de 
gasolina e um pequeno comércio que deu apoio à cidade que não tinha 
nada, então, as primeiras casas surgiram em Taquaralto, logo em 
seguida, começou a vender os lotes. Antes da transição do primeiro 
governo do Siqueira para o Moisés Avelino, ele tentou implantar isso 
na força, e realmente implantou, abriu ruas, concedeu material de 
construção para os funcionários, cimento, tijolo, telha, madeira, tudo 
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para que construíssem, dava lote, tudo para o outro governador não 
resistir e antes dele entregar, distribuiu uma quantidade imensa de 
lotes comodatos, ou seja, um lote que você pode utilizar por dez anos, 
sem pagar nada e ter a preferência da compra. Foram distribuídos 
para quem quisesse. As pessoas faziam filas e filas para pegar esses 
lotes. Há lotes distribuídos em 1990, 1991, que até hoje estão vazios 
no centro da cidade, grandes vazios urbanos. Foram distribuídos para 
vereadores do interior, prefeitos, altos funcionários do Estado, fun-
cionários do Banco do Brasil. Quase toda Palmas foi dada em lotes 
comodatos, para, efetivamente, implantar e não retroceder. Entre-
tanto, quanto aos Aurenys, é preciso destacar que foi implantado uma 
barreira policial próxima a entrada da cidade, que não deixava as 
pessoas entrarem com caminhão de mudança. Perguntavam:

– Você vai para onde?
– Eu vou para Palmas.
– Você tem lote?
– Não.
– Então, não pode entrar!
Desse modo, as pessoas começaram a ficar ao redor, onde criaram 

os Aurenys, 1, 2, 3, 4. Foi essa forma de barrar o pobre a entrar 
na cidade. Não existia lote para pobre, não tinha como comprá-lo, 
o pobre não ganhava lote assim, a não ser o funcionário público de 
baixa renda, mas o pobre que ia trabalhar na construção civil não 
ganhava, mesmo sendo o lote comodato. Ganhava os lotes comodatos 
quem detinha maiores condições, então o pobre não conseguia um lote 
em Palmas, ele conseguia no Aureny. Aqui no centro, eu não vi nin-
guém, nenhum pedreiro, ganhar lote, nenhuma empregada doméstica. 
Aí começa a segregação, essa exclusão social. Esses lotes comodatos 
foram, então, distribuídos, mas quando entrou o outro governo, a 
primeira coisa que eles fizeram foi incentivar a invasão nos lotes co-
modatos. O próprio governo incentivou a invasão. Eles invadiram e 
perderam o controle totalmente e em 1992 se invadiu tudo, todos os 
comodatos, áreas públicas, áreas particulares. Foi um caos. As inva-
sões eram orientadas por alguns políticos que incentivavam a invasão 
em lotes comodatos que estavam vazios, não construídos, só que se per-
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deu o controle, eles começaram a invadir as áreas verdes, começaram a 
invadir todas as partes. Aí os pedreiros, a classe mais baixa, operários, 
tiveram acesso à cidade, se não fosse assim, eles nunca teriam acesso. 
Surgiu a Vila União, eles tomaram conta, cheia de barracos de palha 
e de lona preta. Houve um incêndio nesses barracos, uma catástrofe, 
não sei se morreu gente, então, o Estado fez o loteamento, a Prefeitura 
conseguiu dinheiro junto a Caixa Econômica e fez casas populares. De-
ram lote para todo mundo, hoje é uma população de baixa renda, mas 
antes era para ser um loteamento para elite, lotes de 600 a 1.000 m². 
Esse governador (Moisés Avelino) loteou todas essas quadras, vende-
ram para população em geral, quem quisesse comprar, mas por uma 
questão política, isso ficou um atraso desde 1994, asfaltaram tudo em 
todos os lugares, menos nessa área, que nunca teve infraestrutura, 
tem quadras que até hoje não tem energia elétrica. O Siqueira foi uma 
pessoa que teve muita coragem e que tinha um ideal também, mas 
essas questões políticas atrapalharam bastante o desenvolvimento, 
tanto de um lado, como do outro, e o maior atraso de Palmas está em 
função dessa política toda. Já em 1991, junto com a doação dos lotes 
comodatos, o próprio Estado doou áreas que estão vazias até hoje para 
grandes empreiteiras. Foram no mínimo 10 quadras dentro da área da 
primeira fase para construtoras que hoje estão guardando e especu-
lando com as áreas e isso é um problema que não devia ter acontecido. 
Não havia, entretanto, liberdade para a crítica, uma nota no jornal 
pode custar um emprego. É utópica a questão de você planejar uma 
cidade e acreditar que ela fosse mesmo implantada daquela maneira, 
isso não aconteceu já nos primeiros momentos. Inicialmente, a licita-
ção vendeu lotes escalonados em toda área central, nas áreas centrais 
comerciais, e vendeu alguns lotes na 22, 23, na 12, e  na 13. Arse,1 
13, 12 e 23. Então, já se criaram alguns vazios urbanos e lá também 
as primeiras casas a serem implantadas foram as casas dos deputados 
na Arse 14. E depois que venderam essas três quadras, o Estado lançou 
a Arse 51 e depois a 72. A Arse 72 seria para funcionários do Esta-

 1 As siglas Arse, Arne, Arno, Arso, significavam: Área Residencial Sudeste, 
Nordeste, Noroeste e Sudoeste, respectivamente.
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do, assim, desviou totalmente o plano, pois era para os funcionários 
ocuparem essas quadras centrais, uma vez que o projeto perspectivava 
a ocupação de forma ordenada. Não poderia ter saído para aquela se-
gunda fase. Levou parte dos funcionários para a segunda fase e outra 
parte para quarta fase e depois ainda eles criaram um novo loteamen-
to, o Aureny, desse modo, separou-se a população de Palmas em três 
locais – os deputados na primeira fase, os funcionários, a partir da 
distribuição de lotes na 51 e a população de baixa renda no Aureny – 
com as mudanças de administração, a partir das eleições surgiu um 
boato de que Palmas retrocederia, então o governador distribuiu lotes 
da 61, 51,71, 81,91, 101, 111 e depois 82 para as pessoas tomarem 
posse da área e implantar, isso foi uma espécie de contrato de compra 
e venda que a pessoa só pagava 10% do salário para o lote. A intenção 
era realmente fixar os funcionários. O critério para receber esse lote 
era ser funcionário público e foi uma medida para reverter o processo 
de arrefecimento da capital. O governador que ganhou as eleições 
falava que Palmas era um absurdo e que ia voltar atrás, isso fez com 
que o Siqueira Campos implantasse em pouco tempo, em três meses, 
esse pessoal. A ocupação dos funcionários pulou uma parte do plano e 
tornou a implantação caríssima, já criando os vazios urbanos. (Nar-
rador 4, grifos nossos)

A gestão política do território chocou-se com as concepções 
estabelecidas para o planejamento da cidade. Esse atrito entre as 
ideias e ações gerou tecidos urbanos fraturados e paisagens urbanas 
distintas, mesmo no recorte compreendido como plano diretor. 
Mas não foi apenas esse elemento de descompasso político, por 
parte dos dirigentes, o responsável por criar uma paisagem social 
heterogênea, também no que se refere às concepções urbanísticas 
e arquitetônicas, observa-se a quebra dos princípios da Carta de 
Atenas, sistematizada por Le Corbusier (1989), que pressupõe 
um planejamento homogêneo e extremamente disciplinado, pre-
conizando um mesmo tecido urbano e um programa que prevê o 
desdobramento “inteiro” da cidade no tempo e no espaço, como 
estabelece o princípio 86. Nesse documento, também comparecem 
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inúmeros outros “pontos de doutrina” em que o trabalho e a habi-
tação são elemento-chave do urbanismo. Para a função de morar, 
no princípio 88 está estabelecido que a inserção da moradia deve 
formar uma unidade habitacional e a casa, vista como uma célula, 
deve compor um tecido, prolongando-se no exterior em diversas 
instalações comunitárias.

Não foi esse o percurso seguido em Palmas, como veremos em 
uma série de narrativas e imagens:

E tem uma história bonita, que a gente imaginava que todo esse 
capital entraria com as incorporadoras, a partir da venda dos lotes. 
Diziam que iriam construir a prefeitura, o palácio, a assembleia e os 
prédios administrativos, mas não foi assim. O Siqueira conseguiu um 
empréstimo muito grande para construir aqueles primeiros edifícios. 
E a história do Palácio é interessante, porque o primeiro mandato do 
Siqueira foi de dois anos, era um mandato tampão, aí, depois entraria 
um outro governo eleito por quatro anos, só que o Siqueira, acho que 
percebeu que a capital não poderia ser de barraco de madeira, pois em 
período eleitoral o candidato opositor mencionou impedir  o avanço da 
capital. Então, o Siqueira pegou o Palácio e fez aquilo que José Luiz 
fez em Brasília... a tal da virada que você constrói em vinte e quatro 
horas... Por que já tinha passado o tempo, ele só tinha dois anos e fal-
tavam oito meses para o final do mandato, então, ele fez a virada do 
palácio... a história das horas dos trabalhadores... e faltando três dias 
para ele entregar o governo, ele inaugurou o Palácio e entregou a cha-
ve para o outro governo. Esse ato dele foi muito representativo, porque 
o outro governo talvez nem tenha entendido isso, quando ele disse: eu 
estou entregando a sede administrativa do Estado do Tocantins – esse 
ato foi muito simbólico, porque ele dizia: está aqui e ninguém mais tira 
a capital, ele quis dizer isso, porque na verdade, ao redor do palácio 
era tudo barraco. (Narrador 1)

Na esfera dos sentidos, as narrativas despertam a multiplicidade 
de fios ideativos que juntos compõem novas tramas, estampando 
quão complexa se faz a imagem da cidade. Há um longo desloca-



100  VALÉRIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

mento entre as várias ideias que a cingiram, e o modo como essas 
ideias manifestaram-se na criação/organização/produção e articu-
lação material e simbólica do espaço.

De acordo com os depoentes, a construção da capital pressupunha 
uma preocupação geopolítica em relação ao próprio Estado. Falava-se 
em desenvolver dois anos em vinte, além disso, observamos uma pri-
meira tentativa de retomar de forma anacrônica o ideário de Brasília. 
Esse aspecto, entretanto, deve ser examinado com muito cuidado; 
analisando discursos, teses e diversos documentos, percebemos que essa 
ligação entre uma cidade e outra (Brasília e Palmas) faz parte do ima-
ginário político de caráter personalista, já discutido, que deu origem 
a simulação, em certo sentido, da imagem de Brasília. Entrevistamos 
os principais arquitetos do projeto, dentre muitos que participaram 
da elaboração da cidade. Eles afirmam que a ideia era romper com a 
experiência de Brasília. Palmas, na visão deles, não seria Brasília, 
mas a anti-Brasília, como podemos observar:

A malha não é uma coisa de Goiânia, não é uma coisa de Brasília. 
As pessoas comparam, muitas pessoas dizem que Palmas se parece 
com Brasília, sabe por quê? Porque as pessoas veem o palácio no meio 
e aquelas secretarias lá e confundem aquilo com a Esplanada, então 
todo mundo acha que é Brasília, mas não é. Na realidade, a gente tem 
esses eixos leste-oeste para uma finalidade. A perspectiva diz: – que 
de qualquer lugar, você vê a serra – isso marcou o nosso projeto. É 
a orientação na cidade, se eu estou vendo a serra, estou indo para o 
leste, se estou vendo o lago, estou indo para o oeste, e você se orienta 
muito com isso... Palmas não podia ser Brasília, porque Brasília é a 
capital federal – com todos os recursos de construção das unidades de 
vizinhança – e Brasília é uma unidade que moderniza na expressão da 
palavra. Naquela época de 1989, o modernismo já estava em xeque, 
já se criticava essa coisa das funções modernistas da cidade. E nós não 
tínhamos muito tempo para imaginar, o que a gente imaginou? Imagi-
nou o seguinte: É plana a cidade, se a gente trabalhar algumas malhas 
de quarenta hectares, 42.700 m, se você fizer uma avenida aqui, tem 
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transporte, comércio... a gente imaginou que aqui dentro você teria 
uma cidadela de oito a dez mil habitantes, que fora dela é uma cidade 
moderna, com avenidas largas, se amanhã, avançar nos transportes, 
você poderia implantar com facilidade, mas nós tínhamos essa grande 
avenida aqui, que era a Avenida do Siqueira, que nós não podíamos 
deixar de atendê-lo. Então, nós fizemos a avenida, não com os 300 m 
dele, mas tinha uma avenida que, de certa forma, ainda marca muito, 
e marcamos o centro dela onde ia ser o Palácio. Brasília tem superqua-
dras construídas, aqui não, aqui é uma cidadela com lote, com prédio, 
com comércio, com não sei o que, a diferença é essa. Brasília tem a 
superquadra rígida, marcada até o ponto em que você vai construir 
com prédio de 11 x 88. Não estou criticando Brasília, mas isso aqui é 
impossível, não há como construir esses prédios em Palmas. Palmas é 
a cidade do lote. (Narrador 5)

Há o reconhecimento, por parte desses “produtores” da cidade, 
de que existe uma aparente semelhança com a capital federal, mas 
que, essencialmente, não há nenhuma ligação estrutural efetiva. 
Identificamos três narrativas imaginárias sobre a cidade Palmas: a 
primeira corresponde ao desejo político; a segunda, à soma de pers-
pectivas e releituras de arquitetos, urbanistas que, por vezes, vão ao 
desencontro da primeira perspectiva; a terceira leitura corresponde 
aos diversos observadores que transitam entre a primeira e a segun-
da, nos seus paradoxos e ilusões, e por sua vez também produzem 
uma narrativa híbrida, escorregadia. Quando essas vozes se jun-
tam, entramos no labirinto. Todos partem das mesmas referências, 
mas as falas se descolam nas suas direções. A saída do labirinto 
descortina-se apenas no horizonte, onde essas três dimensões se 
cruzam. Cabe esclarecer que o imaginário da cidade não é uma opo-
sição entre real e fictício, como costumeiramente se confunde – isso 
em razão, até mesmo, da polissemia do conceito que reúne imagem 
e imaginação – É preciso reiterar que a imaginação, o imaginário, é a 
argamassa a cimentar o que se compreende como realidade, sobre-
tudo na cidade planejada.
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Figura 18 – A quadra central contém o Palácio Araguaia. O conjunto de secretarias de Estado – nesse 
aspecto, o desenho estabelece uma alusão ao Palácio do Planalto e a Esplanada dos Ministérios, em 
Brasília – o que gera a percepção de similitude entre as duas cidades. Como observamos in loco, o 
desenho no interior das quadras não reproduze o desenho da perspectiva. Projeto da área central 
de Palmas. Walfredo Antunes (org.)
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As pessoas que visitavam os stands dessa exposição não acredita-
vam que Palmas viesse a existir, ou seja, que o que estava nos painéis, 
na perspectiva, iria materializar-se. Para a população, era um fato 
inimaginável. Em dezembro, comecei a trabalhar na primeira licita-
ção dos lotes a serem vendidos, o meu papel era orientar os investidores 
que vinham para comprar os lotes, onde comprar etc. Quanto ao pla-
no, foram feitos vários estudos, a intenção era abarcar o que havia de 
mais recente em termos de urbanismo. Foram consultados professores 
da área, os melhores, e tiveram pouco tempo para fazer, mas apesar 
disso, foi um bom plano. Dentre as preocupações, detiveram-se na den-
sidade proporcional – a cidade tinha que ser viável economicamente, 
tinha que ser sustentável – e pensou-se em um rol de trezentos habi-
tantes por hectare. O plano foi interessante e era para ser aplicado em 
etapas, de acordo com a ocupação da população, gradualmente. Esse 
aspecto reduziria os custos de infraestrutura devido à compactação e 
não permitiria os vazios urbanos. Havia princípios da escola moder-
nista, mas além dela, outras perspectivas, como, por exemplo, cada 
quadra ser uma vila ou uma pequena cidade, estes elementos cons-
tituíam a diferença. Palmas, assim como Brasília, não tem esquina – 
esses lugares de encontro – onde os arquitetos foram muito rígidos e o 
poder público exerceu uma coerção quanto ao cumprimento das leis, 
a cidade tornou-se desumana. Nas áreas onde houve uma mistura de 
comércio e residências, verifica-se um processo mais humano, a cidade 
ficou mais natural tipicamente do interior. Nas Arses, fixou-se uma 
mistura... numa caminhada noturna nós vemos pessoas sentadas em 
frente as suas casas, ocupando a rua, como se fosse delas. Já no mesmo 
horário, nas residências próximas ao centro, não se vê ninguém na rua 
e as pessoas se fecham como na cidade grande. Nesses espaços, a rua fi-
cou sem vida e passa uma impressão de insegurança, você pode ser as-
saltado e o seu vizinho não sai para te defender, nota-se que as pessoas 
nessas quadras não conhecem o seu vizinho... Os primeiros anos que 
se seguiram à implantação, o que mais me chamou a atenção foi real-
mente a esperança da população. Nunca vi ninguém sem esperança em 
Palmas. Talvez seja a coisa mais importante que eu vi. Não se via uma 
pessoa pessimista, o pessimista ia embora porque realmente aqui a vida 
era muito dura. A esperança era de ver aquilo surgir, pareceu muito 
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com o surgimento de Brasília. Isso foi uma coisa realmente marcan-
te, tinha muitos jovens. Eles viam em Palmas um lugar para crescer. 
Os funcionários públicos vieram de todos os lugares possíveis, muitos de 
Goiânia e de onde vieram, não teriam a oportunidade, por exemplo, 
de comprar um lote numa capital pagando em 36 vezes no salário, um 
preço relativamente baixo, possível. Aqui é ainda um lugar de possi-
bilidades, apesar de já estar muito mais difícil, o potencial da cidade 
é o fato de ser político-administrativa, as coisas se convertem para cá e 
tem voos diários com ligação para Brasília. Essa é uma das maiores 
oportunidades da cidade, empresários com fácil mobilidade, está lá 
em Brasília, daqui a pouco está aqui para investir, procurar etc. Essa 
característica de polo administrativo é o maior potencial e com ela 
vem outros, como transporte, crescimento. (Narrador 4, grifos nossos) 

Alguns elementos que comparecem na interpretação de Palmas 
marcam um descompasso e um erro teórico, que identificamos 
com base nas análises firmadas para Brasília, sobretudo as para-
digmáticas leituras realizadas por Holston (1993) de uma cidade 
“sem esquinas” (traduzindo o sentimento da população da falta de 
convivência na rua, de bares etc.) e também em relação à “utopia” 
dos arquitetos planejadores de “mudar a sociedade” a partir da ar-
quitetura e do urbanismo. Vejamos os dois casos. 

Brasília, construída de acordo com a “doutrina” modernista, 
sendo mesmo considerada na literatura corrente sobre o tema a 
“obra mais acabada” do modernismo, transcendendo esse conteú-
do, apenas a partir das suas curvas e monumentos, não tem esqui-
nas e é utópica também porque seguiu o que determinava a Carta de 
Atenas nos seguintes princípios:

O zoneamento, levando em consideração as funções-chave – habi-
tar, trabalhar, recrear-se – ordenará o território urbano. A circulação, 
esta quarta função, só deve ter um objetivo: estabelecer uma comuni-
cação proveitosa entre as outras três. São inevitáveis grandes trans-
formações.  A cidade e sua região devem ser munidas de uma rede 
exatamente proporcional aos usos e aos fins, e que constituirá a téc-
nica moderna de circulação... (Le Corbusier, 1989, p.81, grifo nosso)



106  VALÉRIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

Como percebemos, a rua perdeu o seu significado, porque havia 
uma orientação de base e disciplinada para que o movimento das 
pessoas fosse concentrado em lugares específicos, a rua ficou ape-
nas para o automóvel que deveria deslocar-se em alta velocidade. A 
vida interpretada pelo fervilhar de pessoas na rua, a esquina – lugar 
de encontro e lazer – estariam assim abolidos.

No que se refere à “utopia arquitetônica”, encontramos a se-
guinte orientação:

A arquitetura preside os destinos da cidade. Ela ordena a estrutura 
da moradia, célula essencial do tecido urbano, cuja salubridade, 
alegria, harmonia são subordinadas as suas decisões. Ela reúne as 
moradias em unidades habitacionais cujo êxito dependerá da jus-
teza de seus cálculos. Ela reserva de antemão os espaços livres em 
meio aos quais se erguerão os volumes edificados em proporções 
harmoniosas. Ela organiza os prolongamentos da moradia, os locais 
de trabalho, as áreas consagradas ao entretenimento. Ela estabelece 
a rede de circulação que colocará em contato as diversas zonas. A 
arquitetura é responsável pelo bem-estar e pela beleza da cidade. É 
ela que se encarrega de sua criação ou sua melhoria, e é ela que está 
incumbida da escolha e da distribuição dos diferentes elementos 
cuja proporção feliz constituirá uma obra harmoniosa e duradoura. 
A arquitetura é a chave de tudo. (ibidem,  p.81, grifos nossos)

O projeto de Brasília foi lido à luz dessa “utopia”: mude-se a ar-
quitetura e a sociedade será forçada a seguir o programa da mudan-
ça social que a arquitetura representa. Nessa prescrição, a grande 
máquina da arquitetura moderna tornou-se utópica em razão das 
diversas rupturas provocadas pelo comportamento da sociedade, 
nas suas práticas culturais e políticas. Assim, o plano de Brasília co-
meçou a ser burlado logo que finalizou a construção da cidade e deu 
início à sua ocupação (Holston, 1993). As premissas “utópicas” do 
projeto modernista eram criar, mediante uma forte associação entre 
o planejamento urbano e o governo federal, uma cidade igualitária. 
Dois processos sociais subverteram essas intenções:
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primeiro, a própria construção da cidade, realizada pelos “candan-
gos” – trabalhadores de diversas regiões brasileiras – que foram 
impedidos de nela habitar, o que terminou por fazê-los migrar para 
a periferia e construir o que vieram a ser as “cidades satélites”; se-
gundo, uma vez construída e ocupada, houve uma série de subver-
sões realizadas por novos moradores, ligados à burocracia estatal, 
que muitas vezes estranharam e se recusaram a utilizar a cidade 
conforme o previsto no plano original. (Frugoli Jr., 2000, p.21)

Agora, analisemos o caso de Palmas. Palmas é uma cidade cheia 
de esquinas e bares, no sentido da ocupação e do encontro; eles se 
localizam na própria JK, como na Teotônio Segurado (as principais 
avenidas cruzadas), se encontram na Palmas Brasil, uma avenida 
feita para que as pessoas fiquem na “rua”, cheia de bares, caracte-
rizada por ser uma avenida noturna. Também há alguns barzinhos 
no interior das quadras, aqui e acolá, em outras ruas, esquinas etc. 
Quanto à “utopia” do plano, não era intenção dos construtores de 
Palmas mudar a sociedade, transformá-la, apenas estabelecer um 
tecido urbano mais contíguo. 

Para o plano de Palmas, a seleção da área para abrigar a cidade 
obedeceu a alguns princípios e estudos técnicos e ambientais, além 
disso, a aplicação do projeto teve como base a tese de Juan Mascaró 
(1987), Desenho urbano e custo da urbanização, que inspirou a elei-
ção de mais de dez princípios técnicos para o estabelecimento da ca-
pital.  De acordo com os arquitetos entrevistados, o primeiro prin-
cípio era implantar a capital sobre um território que não impactasse 
a natureza existente. A instalação se deu sobre um plano inclinado 
para facilitar o abastecimento de água, bem como o escoamento. 

Dentre os vários elementos diferenciadores que subtraem o ca-
ráter modernista da cidade, destacamos, quanto à estrutura, o fato 
de cada quadra ser uma vila, reproduzindo no seu interior uma 
variedade de usos. Outro aspecto é a diferenciação entre as quadras 
gerada pela participação de diferentes arquitetos, com concepções 
distintas. A quadra, entretanto, é organizada numa escala macro, o 
que gera certa confusão conceitual com a superquadra brasiliense, 
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como observamos no imaginário social e até mesmo em alguns tex-
tos acadêmicos. 

Pois, a superquadra (Figura 19) é um conceito que tem caracte-
rísticas muito especiais que diferem totalmente do que foi organiza-
do em Palmas, como exemplifica Oliveira (2006, p.3):

Os edifícios das superquadras, diferentemente do que hoje en-
tendemos como condomínio, não ocupam lotes e sim, projeções. O 
chão passa, por conseguinte, a ser de uso comum, onde o espaço for-
mado pela superquadra é público. Em outras palavras, os morado-
res não são mais donos de um terreno. Eles passam a deter apenas a 
concessão de uso de um espaço “aéreo” sobre uma área que é públi-
ca. O pilots foi utilizado como intenção não apenas de proporcionar 
visibilidade, mas o da permeabilidade, viabilizando a passagem dos 
transeuntes eventuais – sem inibição ou distinção. O seu uso, por-
tanto, deixa explicita a pretensão de que a cidade pertencia a todos.

Figura 19 – Superquadra – Croqui (Figueroa, 
2006, p.3).
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A associação com Brasília acontece nas teses escritas sobre a 
cidade de Palmas evidenciando um conjunto de correlações entre 
as duas cidades, no que se refere tanto ao plano como à movimen-
tação política e ainda aos desdobramentos da implantação e os seus 
paradoxos. Assim, para muitos, a cidade segue o modelo das su-
perquadras brasilenses, no qual a quadra representa uma função 
específica, ou seja, o zoneamento rígido, tal como estabelecem os 
princípios modernistas, como vemos no próprio texto que segue:

A divisão da cidade no modelo superquadras-brasilienses de-
finiu a ocupação teórica do solo urbano de Palmas, distribuindo 
ao longo do seu traçado; o uso do solo está representado na função 
específica de cada quadra e em sua localização dentro do plano diretor 
da cidade. Vejamos como funciona teoricamente a cidade a partir 
do seu traçado: Palmas está dividida conforme a “Lei de zonea-
mento e Uso do Solo Urbano de Palmas” (anexo 6) em “quadras 
autônomas” onde cada uma possui características específicas (fo-
ram planejadas para ser traçadas por diferentes arquitetos) e funções 
múltiplas de maneira que em qualquer região da cidade esteja presente 
um certo tipo de quadra de uso igual às outras de mesmo tipo, em outra 
região da cidade, mas, com características especificamente diferentes. 
Isto é, em Palmas existe quadras iguais em suas funções, porém podem 
ser totalmente diferentes em suas características físicas. (Lira, 1995, 
p.262, grifos nossos)

Notemos que no mesmo parágrafo, paradoxalmente, menciona-
se a condição da “quadra autônoma” com funções específicas num 
primeiro momento, e, num segundo, que a mesma deteria funções 
múltiplas. Nessa interpretação, compreendemos que as caracterís-
ticas específicas não se referem, evidentemente, às “funções”, como 
zoneamento, mas sim a desenhos diferentes. Percebemos que há 
uma grande confusão entre função, desenho e zoneamento, quando 
se trata da quadra em Palmas. Na observação in loco dessas, o que 
vemos são quadras diferentes nos seus desenhos e multifuncionais 
– a quadra residencial com um pequeno comércio, igreja etc., como 
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detalharemos no tópico seguinte. E no que se refere à surperquadra, 
não há mesmo nenhuma relação, como esclarecem os próprios ar-
quitetos do projeto, quando interrogados a respeito dessa questão:

Na parte urbanística, esse conceito (funcionalismo) não é o mes-
mo, a cidade não pode ser chamada só de funcionalista, funciona-
lista seria Brasília. Na tradição do planejamento urbano, Brasília é 
funcionalista – determinação de zona – em que eu tenho dito e repito 
sempre: que nós não fomos, nem podíamos ser assim, a nossa origem é 
outra, a flexibilidade maior na disposição das “zonas” aqui, do que, 
por exemplo, em Brasília. A superquadra é um conceito que tem sua 
origem na unidade de vizinhança norte-americana, ou seja, todas 
as construções estão determinadas nelas. A superquadra é a proposta 
de algo construído e as quadras de Palmas promovem uma divisão e 
uma possibilidade de uso que faz com que elas possam ter resultados 
diferentes. A superquadra, na história do urbanismo, é uma coisa 
muito definida, o conceito de superquadra é um conceito que mudou de 
nome no Brasil, de unidade de vizinhança. A unidade de vizinhança 
é um conceito em que você tem a distribuição das construções num 
determinado espaço, as quadras como foram projetadas aqui, nós não 
quisemos chamar de superquadra, elas são grandes, entretanto, não 
são super. Nós não atribuímos a isso porque o conceito é outro. É o 
conceito da divisão a partir da espontaneidade, na qual o resultado é 
o uso e a ocupação do solo, outro conceito! (Narrador 2)

Compreender a cidade de Palmas com os referenciais de Brasília 
é uma atitude recorrente nas leituras da cidade. No trabalho de Ro-
drigues Silva (2002), essa analogia estende-se. Palmas é construída 
usando o pressuposto teórico do urbanismo modernista e sua refe-
rência é Brasília. Nessa tese, é realizada uma comparação da apli-
cação da Carta de Atenas, assim, os seus princípios são retomados, 
para verificar a simetria das duas cidades:

No que diz respeito à implantação da cidade, os autores do pro-
jeto Palmas, além de empreenderem viagens a diversos países da 
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Europa, Estados Unidos e Canadá, como foi descrito anteriormen-
te, basearam-se em uma reaplicação/uma releitura dos princípios 
contidos na Carta de Atenas, nos princípios aplicados por Lúcio 
Costa na concepção de Brasília, havendo uma fusão entre ambos e 
em grau muito menor, Goiânia. Além disso, incorporam algumas 
novas variáveis e exigências decorrentes do momento histórico 
específico em que Palmas foi concebida e construída. O grupo 
Quatro organizou seu projeto urbanístico segundo as funções da 
Carta de Atenas; Palmas é o exemplo da aplicação de boa parte 
dos princípios funcionalistas da Carta de Atenas e dos CIAM. 
(ibidem, p.71)

Tal concepção, diametralmente oposta à que procuramos esta-
belecer, nos permite debater alguns pontos: primeiro a simplifica-
ção do enquadramento da cidade nos princípios da Carta de Atenas 
por meio das funções de habitar, circular, trabalhar – embora isso 
tenha sido enfatizado nesse documento como a essência da cidade 
modernista, pautada por funções-chave –; o grande diferencial não 
foi reconhecer essas funções, mas separá-las no território, aplicando 
na cidade o conceito fordista de produção, pois a cidade antiga tam-
bém agregava boa parte desses atributos, ou seja, nela também se 
morava, trabalhava, circulava e fazia-se a festa, só que de um modo 
bastante distinto.

O segundo ponto é que a cidade de Palmas apresenta uma preo-
cupação muito maior com a estética do que com a função, a come-
çar pelos espaços públicos. A tentativa de ler Palmas apenas pela 
apropriação dos conceitos aplicados em Brasília e pelos princípios 
da Carta de Atenas incorre numa generalização que perde de vista 
inúmeros detalhes.  

Em Palmas as vias de circulação são hierarquizadas de modo 
a determinar as áreas de maior ou de menor fluxo de veículos, se-
parando os corredores de circulação para pedestres, evidentes no 
interior das grandes quadras residenciais. É abolido o alinhamento 
das habitações ao longo das maiores vias de circulação da cidade, 
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seguindo fielmente o que foi feito em Brasília. Temos aqui, um 
dos pensamentos de Lúcio Costa que expõe o principal elemento 
de organização, em torno do qual giram todos os outros: o veículo 
individual. (ibidem, p.77)

Outro ponto é a questão da circulação; embora haja uma “hie-
rarquização” entre as “LO” (avenidas paralelas a JK no sentido 
leste-oeste) e as “NS” (avenidas paralelas a Av. Teotônio Norte-
Sul) e as alamedas (ruas arborizadas no interior das quadras), ao 
contrário da citação anterior, as avenidas Teotônio Segurado e JK, 
que poderiam ser esses “eixos”, são avenidas comerciais, embo-
ra, na primeira, o comércio ainda seja bastante rarefeito e coexista 
com outras atividades, como a instalação de duas universidades na 
sua extensão. A Avenida Teotônio Segurado conta com inúmeras 
faixas de segurança para travessia de pedestres e com lombadas 
eletrônicas, limitando a velocidade a 40 km/h. A Avenida JK é uma 
avenida comercial (como em qualquer cidade tradicional) e possui 
inúmeras rotatórias que se espalham pela cidade. Nessa avenida, 
por exemplo, há uma em cada “esquina” (na confluência entre uma 
quadra e outra), o que já indica que a cidade não foi “desenhada 
exclusivamente para o automóvel”. O que realmente inibe a circu-
lação de pedestres é o clima – o sol escaldante durante o ano todo 
torna inviável andar na rua mesmo a curtas distâncias.

Na agregação das quadras residenciais ao longo dos eixos fo-
ram concebidas quadras residenciais de aproximadamente 42 ha 
irradiadas a partir do centro (Praça dos Girassóis), compostas de 
habitação de alta e baixa densidade, compostas de residências iso-
ladas, geminadas ou seriadas e prédios de apartamentos. A adoção 
da figura quadrada e de dimensões uniformes foram planejadas 
para serem bairros semi-autônomos, em que, além de residências, 
possuem creches, postos de saúde e policial, praças de esporte, 
recreação e comércio local. É a idéia de comunidade de vizinhan-
ça das superquadras de Brasília estando o comércio local sempre 
disposto ao redor das quadras residenciais (agrupando todos os 
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serviços necessários à vida cotidiana dentro de um contexto urbano 
arejado e verde). Sua implantação é sempre ao longo das vias de 
comunicação: acesso fácil a estas ruas de separação segundo um 
esquema global. (ibidem, 2002, p.81)

Como já analisamos, conceitualmente, as quadras de Palmas 
diferem daquelas de Brasília, e visualmente também; a distribuição 
desses equipamentos (descritos antes) varia de quadra para quadra – 
algumas têm um ou outro, às vezes dois, mas não tem todos, o co-
mércio nem sempre está ao redor da quadra – tem um centro co-
mercial e financeiro que se conecta ao centro cívico – e geralmente, 
algum comércio ou serviço no interior da própria quadra.

Observamos que a associação recorrente entre as duas cidades e 
a importação teórico-conceitual de uma para outra, explicável em 
grande parte pela força discursiva e representativa dessa analogia, 
rompe-se nas lacunas do discurso modernista da cidade de Palmas.

Os trabalhos que procuraram compreender a cidade de Palmas 
e inventariar as condições do seu surgimento apresentam um es-
pectro de questões e observações muito similares entre si, que são 
reiteradas uma após outra, por vezes complementadas e confirma-
das. Reunidas, formam um longo discurso, um ponto de vista que 
tangencia elementos em comum, dentre eles destacamos o papel 
da formação do Estado do Tocantins, em relação ao qual a cidade 
de Palmas, mesmo quando é objeto central da análise, é vista como 
uma síntese desse processo, merecendo apenas um capítulo inter-
mediário e/ou final na “longa” deambulação que foi a criação do 
Estado Tocantins. 

Outro ponto concordante é a participação de José Wilson de 
Siqueira Campos em todo o processo, tanto na criação do Estado 
como na implantação de Palmas. Tecendo a crítica ou considerando 
a sua atuação (geralmente um movimento e outro), esse elemento 
sempre comparece. A comparação com Brasília e o caráter mo-
dernizante do processo ocorre, geralmente, numa única direção: a 
analogia é sempre tecida a respeito do que se assemelha, mas não a 
respeito do que difere. Gera, desse modo, a impressão, ora de conti-
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guidade de um processo modernizante, ora de simples repetição, ou 
ainda, de contiguidade e repetição, duplamente. 

De modo exemplar, o trabalho de Souza (2000, p.203) concebe 
Palmas como uma sequência de “Projetos de grande escala”, repe-
tindo um modelo de planejamento existente, nas palavras do autor, 
em diversos contextos históricos e geográficos.

As semelhanças existentes entre Palmas e Goiânia e, princi-
palmente, entre Palmas e Brasília, saltam aos olhos de qualquer 
observador e parecem ter proporcionado um reforço à ideologia 
redencionista vinculada a Palmas e ao próprio carisma do “pai-fun-
dador”. Reordena-se novamente tanto a história regional quanto a 
nacional, e Palmas passa a representar também um novo passo na 
marcha para o oeste e na ocupação da Amazônia, tal qual Goiânia 
e Brasília o fizeram anteriormente, estabelecendo, portanto, uma 
continuidade entre a construção destas cidades e a epopéia ban-
deirante pelos sertões do Brasil. [...] na investigação da construção 
do mito do “pai fundador” de Palmas e da passagem do Tocantins 
para a pós-fronteira, uma análise biográfica de Siqueira Campos 
torna-se indispensável, bem como a reconstrução do movimento e 
das lutas pela autonomia do Estado e de todo o processo de escolha 
e de construção da nova capital.

O que queremos mostrar, entretanto, com essa revisão, é que 
as leituras da cidade sustentadas por essas treliças apresentam na 
sua construção rupturas, lacunas, brechas. É nessas rachaduras 
que está o reconhecimento da diferença. Por nossa vez, tecemos 
a “desleitura” a partir das fendas, na construção dos discursos, 
buscando compreender a força desse imaginário. O texto citado, 
mesmo considerando a contiguidade dos processos, argumenta que 
Palmas está inserida num contexto de pós-fronteira, e, embora não 
esclareça satisfatoriamente o conceito de pós-fronteira, fica eviden-
te que o caráter personalista do processo ganhou mais foco do que o 
avanço do capital a partir dos projetos de grande escala, promotores 
do “desenvolvimento” como delineava, em princípio, o seu obje-
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tivo principal.  Esses paradoxos são emblemáticos e ilustrativos, 
exemplificam o caráter que tal processo assumiu. 

Para muitos, Palmas teria sido construída com base na reaplica-
ção/releitura dos princípios contidos na Carta de Atenas e aplicados 
por Lúcio Costa na construção de Brasília; além disso, reconhecem 
(embora não se tenham detalhados esses elementos) que se incor-
poraram nessa “reaplicação” novas variáveis e exigências decorren-
tes do momento histórico específico em que a cidade foi concebida. 

O grupo quatro organizou seu projeto urbanístico segundo 
as funções da Carta de Atenas; Palmas é o exemplo da aplicação 
de boa parte dos princípios funcionalistas da Carta de Atenas e 
dos CIAM. As propostas do plano de Palmas foram as seguintes: 
1. Organizar a cidade em zonas de atividades homogêneas, basea-
das em uma tipologia predeterminada das funções urbanas e das 
formas de edificação; 2. Concentrar espacialmente os lugares de 
trabalho, enquanto as áreas de moradia se distribuem mais unifor-
memente sobre superfície da cidade; e 3. A instituição e um novo 
tipo de organização residencial baseada no conceito de quadras 
independentes. (Rodrigues Silva, 2002, p.71-2)

Em vez de organizar a cidade “em zonas homogêneas de ativi-
dade”, como aponta a citação anterior, demonstramos que a cidade 
apresenta mais um caráter multifuncional nas suas quadras do que 
necessariamente um zoneamento rígido. Mas o interessante é que, 
em outros momentos de sua análise, o autor considera o traçado da 
cidade como uma fisionomia barroca e que essa contém detalhes 
que lembram a cidade clássica.

o partido adotado acrescentou o estabelecimento de efeitos de pers-
pectiva, valorizando a praça que é o centro do poder do Estado, no 
centro da cidade, situado no ponto culminante do eixo urbano. É 
para onde a Avenida Teotônio Segurado e a Avenida Juscelino Ku-
bitschek convergem. Com esse traçado a cidade, tende a adquirir 
uma certa feição barroca, pelo menos sob os aspectos gráficos e de 
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circulação, lembrando a concepção  clássica utilizada em Versalhes 
e Washington. (ibidem, 2002, p.73)

Ainda na mesma obra há a afirmativa que “O Palácio do Gover-
no, assim como, as secretarias de Estado em Palmas correspondem 
ao centro administrativo da Esplanada dos Ministérios com a Pra-
ça dos Três Poderes, de Brasília, e ao Centro Administrativo, em 
Goiânia”, respectivamente. Retoma um registro de Lúcio Costa, 
no qual teria argumentado que fez a Esplanada dos Ministérios 
“não no sentido de ostentação”, mas no sentido da expressão pal-
pável, por assim dizer, consciente daquilo que vale e significa. Na 
sequência da sua análise sobre a Praça dos Girassóis, afirma ainda 
que: “O respeito pela hierarquia faz com que toda a atenção incida 
no setor nobre destinado ao poder estadual, que assim fica tão va-
lorizado que se destaca no conjunto da cidade, tornando visível de 
todos os lados” (ibidem, p.76).

Um segundo olhar sobre essas considerações nos permite con-
cluir que há uma inversão da premissa de Lúcio Costa e há oposição 
em relação às suas ideias. Uma análise mais detida evidencia que 
são diversos os pontos que apresentam dissidências, embora a in-
tenção seja de mostrar a simetria. 

No trabalho de Aquino (1996, p.148), Palmas é entendida como 
uma consequência da construção da rodovia Belém-Brasília, e 
como tal, é um caso de modernidade, mas, além disso, também é 
uma “esquina de tradição”:

Palmas é um fenômeno recentíssimo da história regional. Bro-
tou da rústica paisagem do cerrado de uma localidade denominada 
Canela, tendo a leste a imponente Serra do Carmo e Lajeado e, a 
oeste, o leito do grande rio Tocantins. O nascimento da cidade data 
do final da década de [19]80 para o início dos anos 90. Entretanto, 
a moderna capital traz, no seu próprio nome, um resgate histórico.

Quando Aquino (1996) analisa o Plano Diretor de Palmas, 
até mesmo citando-o, nos parece que, implicitamente, entende 
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que o moderno, de algum modo, perdeu sua racionalidade, e os 
pressupostos do desenho urbano de Palmas fundamentam-se no 
pensamento contemporâneo, no qual a concepção racionalista foi 
substituída pela visão ecológica e humanista. Ao comparar Palmas e 
Brasília, diferente da maioria dos trabalhos revistos até então, o au-
tor estabeleceu distinções entre as duas cidades: “Uma dessas dife-
renças seria a grande frequência de prédios residenciais em Brasília, 
quando em Palmas o indivíduo teria a possibilidade de construir 
sua própria casa utilizando o lote à sua maneira” (ibidem, p.154).

A tese de Malheiros (2002, p.143-4), Palmas, cidade Real, ci-
dade imaginada – arte pública como representação urbana, reconhece 
ainda as características pós-modernas desenvolvidas em Palmas, 
mas menciona isso apenas uma vez e não desenvolve o conceito de 
pós-moderno, a partir da análise da cidade. 

Luís Fernando Cruvinel e Walfredo Antunes, elaboraram o 
Plano de Palmas tendo como referência essa visão holística [...] Na 
perspectiva que aproxima Palmas e Brasília, a cidade parece cami-
nhar na contra mão da história e da crítica à arquitetura, por que tal 
aproximação seria repetir os mesmos erros da cidade modernista 
tão criticada desde os anos 60. Embora o projeto de Lúcio Costa 
seja considerado uma obra de arte, esse ato só poderia ser entendido 
como um ato de extrema teimosia e falta de credibilidade na crítica 
urbana do século XX. Assim sendo, os arquitetos responsáveis pela 
concepção de Palmas, atentos a essa experiência, se esforçaram 
para fugir desse modelo, procurando um caminho diferenciado, 
segundo Walfredo Antunes, integrado às tendências do urbanismo 
pós-moderno.

Malheiros (2002), embora tenha assinalado essas característi-
cas, persiste na reafirmação de que tais diferenças não foram sufi-
cientes para dissipar a semelhança entre Palmas e Brasília. O autor 
chega a afirmar que a cidade retoma a mesma noção desenvolvimen-
tista de modernidade de integração de capitais, ou seja, retoma um 
conceito anacrônico para a leitura do contexto. Importa também as 
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leituras realizadas em Brasília e a questão da utopia do plano e dos 
arquitetos.

Passados trinta anos da epopeia que Juscelino Kubitschek em-
preendeu em Brasília para construir em apenas cinco anos a nova 
capital do Brasil, o Governador Siqueira Campos resgata o ideário 
Kubitschekiano dando continuidade à utopia de construir cidades 
ideais [...] Na perspectiva em que o ideal de Siqueira Campos se 
aproxima do de Kubitschek, as tramas que se podem traçar entre 
as representações da Capital Federal e Palmas são tanto simbólicas, 
quanto físicas [...] podemos perceber o ideal de construção de um 
novo mundo onde, assim como Brasília está para o Brasil, Palmas 
está para o Tocantins. (ibidem, p.139)

Como observamos, Malheiros (2002), apesar de compreender 
a comparação entre as duas cidades, tomando como referência o 
campo representacional e simbólico, também se deixa influenciar 
pela simulação da paisagem urbana. E nessa análise, Palmas é ainda 
uma cidade moderna, a qual não se pode deixar de comparar com 
Brasília. O que nos leva a concluir que a força do simulacro foi mui-
to mais evidente nos primeiros anos de construção da cidade (Figu-
ras 20 e 21), fazendo que vários intelectuais e observadores fossem 
convencidos da existência de uma profunda relação estrutural entre 
Palmas e Brasília, como se observa no trecho citado e nas ilustrações 
que elegemos para demonstrar esse aspecto:

A Capital tocantinense nos primeiros anos da década de [19]90 
faz recordar o que aconteceu em Brasília: o mesmo aspecto provi-
sório e empoeirado; os grandes rasgos na paisagem natural; as cons-
truções erguendo-se em processo acelerado. Faz transparecer na 
efervescência dos construtores e imigrantes que chegavam em Pal-
mas a forma de um novo pedaço de Brasil... A impressão daquele 
que faz uma viagem até Palmas, guardadas as devidas proporções, 
não se difere da narrativa de Holston sobre o viajante que chega a 
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Brasília. Com toda certeza Palmas não tem a mesma monumenta-
lidade e nem o espírito de vanguarda que o Distrito Federal tem; 
entretanto, o impacto causado pelas avenidas largas, pelos prédios 
públicos e pelas perspectivas grandiosas àqueles que viviam no 
interior deste cerrado é o mesmo; a sensação de que a modernidade 
chegou. (ibidem, p.141)

A respeito da criação do Estado do Tocantins, convém destacar 
que existem duas visões opostas: uma partidária da “luta secu-
lar” que foi desencadeada por José Wilson de Siqueira Campos 
em 1988, e outra fragmentária, de visões críticas que tomam para 
si a atuação no processo, como na máxima de José Carlos Leitão 
(2000), “Tocantins eu também criei”. Além desse panfleto, uma 
crítica interessante foi tecida por Cavalcante (2003), que “separa” 
as lutas no discurso autonomista do Tocantins, nos períodos de 
1821-1823/1956-1960/1985-1988, como lutas distintas e, por-
tanto, separadas por seus interesses. A autora identifica o discurso 
autonomista do Tocantins como uma recriação das elites políticas e 
intelectuais do Estado, bem como a questão da identidade tocanti-
nense e sua desvinculação de uma identidade goiana. 

A questão da formação/criação do Estado do Tocantins é um 
debate em aberto; entretanto, não nos ocuparemos mais dela por-
que não é objetivo deste trabalho. Todavia, a nota que podemos, 
brevemente, registrar a respeito da identidade tocantinense, nas 
narrativas, é que a separação se deu por manobras políticas de ca-
ráter personalista. Desse modo, concordamos com a interpretação 
de que a ação política em torno da questão “colou” os fragmentos 
da história para dar uma dramaticidade ao desfecho, mas, de algum 
modo, paradoxalmente, é justificada e legitimada por um desejo 
popular e cultural de “longa duração” que se apoia na sensação de 
“esquecimento” e não pertencimento a Goiás. Além disso, cultu-
ralmente, havia uma ligação muito mais significativa com o Pará, 
com o Maranhão (Norte e Nordeste) do que propriamente como o 
sul de Goiás (Centro-Oeste), de acordo com os entrevistados.
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Quanto à identidade tocantinense, já estava implantada ao longo 
do tempo. O nortista goiano queria ser tocantinense, havia essa ideia 
de território. A vontade de ser tocantinense com a vontade do poder 
em apagar a ideia de norte goiano juntou-se e aí uma mistura que deu 
certo e Palmas também vem fazer isso, ela vem justamente para dife-
renciar e, se você pegar um palmense, ele vai dizer que ama Palmas, 
que ama a cidade. O palmense tocantinense, entretanto, não gosta de 
Palmas, mas sim o palmense migrante que vem do sul, o que ajuda a 
construir, ele vai dizer que ama Palmas. O nome Palmas, que foi a 
primeira capital da Província do Norte, na verdade São João da Pal-
ma, é uma tentativa de ligar a história, vincular o Siqueira a história 
do Estado e ligá-la a uma figura muito contraditória que é o Teotônio 
Segurado, uma figura dizimista e não independencista... Se você 
pegar o hino do Tocantins, está escrito lá... “de Siqueira a Segurado 
ou Segurado a Siqueira”, mais ou menos isso, tem esse trocadilho. Ele 
fez uma viagem muito louca, porque a partir do momento em que você 
pensa num Estado moderno, no século XXI, o cara vai trazer símbo-
los para você que tem muito a ver com o passado do Brasil colônia, ele 
traz esses símbolos todos. (Narrador 1)

Essa região foi ocupada pelo norte, não foi pelo sul, tudo veio do 
norte, veio do Pará, do Maranhão, algumas vezes de Pernambuco, do 
Piauí, esse é que é o povo formador do Tocantins, não são os goianos, 
não há vínculo, o Tocantins tinha relações comerciais e culturais muito 
mais com o norte, com o nordeste, do que com o sul. (Narrador 7)

As diversas retomadas históricas e sua ressemantização descor-
tinam uma perspectiva temporal de colagens e supressões, forjam 
uma memória e inscrevem a ausência. Temporalidades passam 
a coexistir, em detrimento do tempo. Por exemplo, a história de 
Brasília, a história heroica do Estado do Tocantins, as histórias 
resgatadas pelos diversos monumentos. Segundo Freire (1997), os 
monumentos são mapas temporais, assim, que referências trariam 
numa cidade do tempo ausente? Que memória urbana conserva-
riam? Que lembranças, senão aquela das citações, da simulação de 
um passado longínquo e simbólico?
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Figura 20 – Início da construção de Palmas. Fonte: Tocantins História Viva, Fundação 
Cultural, p.17.

Figura 21 – Início da construção de Brasília – Fotografia exposta no Museu JK (Brasília 
- DF). Reprodução realizada em outubro de 2006.
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A temporalidade, na ausência do tempo, sobrevaloriza o espaço. 
Em Palmas, o espaço é quase tudo o que há. E o tempo é represen-
tação do tempo. Esse é um apanágio da cidade planejada, atribu-
to que Clarice Lispector percebeu de forma literária e inteligível; 
para ela, Brasília seria o lugar onde o espaço mais se parece com o 
tempo. 

A convergência entre Palmas e Brasília está nesse ponto (e aí 
também Goiânia, Belo Horizonte etc.) – no fato de serem projeta-
das, planejadas/implantadas, construídas em ágeis traços de nan-
quim sobre a prancheta ou riscos em pixels sobre a tela de cristal 
líquido, assim como às rápidas “colheres” de cimento aderindo aos 
tijolos, formando construções sobre o espaço.

O que estamos chamando de “tempo ausente” refere-se tam-
bém a uma inquietação que outros pesquisadores depararam de 
diferentes modos, com explicações diversas, ao estudar as cidades 
planejadas na sua relação entre as representações e o tempo. Por 
exemplo, Salgueiro (2001), refletindo sobre Belo Horizonte, afirma 
que a cidade materializava representações aparentemente contra-
ditórias (uma cidade à imagem do século XIX inteiro) e temporali-
dades relativas para as quais a complexidade atém-se ao tempo e à 
história, à distância entre os discursos e práticas e à dificuldade de 
partilha para as mesmas leituras. Para ela, há intemporalidade no 
empréstimo das ideias; assim, em Belo Horizonte, empregavam-se 
termos como arcaísmo, sem afastar a ideia das luzes. Tais repre-
sentações englobavam a concepção de cidade moderna, mas não 
apagavam ainda as de “arcaísmos”, segundo a autora, forjando uma 
cidade de fragmentos e diferenças, pois, “quando o tempo breve do 
acontecimento se confronta com o tempo longo de suas próprias 
histórias individuais justapostas, apropriam-se de representações 
vindas de fora, nelas introduzindo ainda que inconscientemente – a 
diferença” (Salgueiro, 2001, p.168).

Goiânia, de outro modo, depara com o desencaixe entre o pas-
sado e o futuro, manifesto no plano urbano da cidade. Em várias 
passagens, a questão da temporalidade comparece:
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Pode-se considerar que o retorno às formulações barrocas é uma 
manifestação no urbanismo do ecleticismo, ou historicismo, do 
século XIX [...] Há resistências, ou mesmo um certo “pudor” em 
se considerar a influência do urbanismo barroco no plano de Goiâ-
nia...Elaborar um plano de inspiração barroca parecia contraditório 
para uma estrela do movimento que visava romper com os padrões 
do passado. (Mello, 2006, p.40)

Demonstra-se, dessa forma, que os projetos urbanísticos racio-
nais e voltados para o futuro não deixavam de revelar em sua estru-
tura urbana a continuidade com a história passada. 

As cidades modernas ou pós-modernas surgidas de planos e 
projetos, nas tentativas de construir o totalmente novo e negar o 
passado, ou na via inversa, como no caso de Palmas, citar o má-
ximo possível o passado, são cidades que deparam, em princí-
pio, com representações do tempo, mas não com o tempo e a sua 
passagem.

O fato de serem cidades do tempo ausente as torna semelhantes. 
Há ausência de tempo, mas não de temporalidades, daí o espaço 
assemelhar-se ao tempo, o espaço tornar-se tempo. No mais, Pal-
mas e Brasília passam a divergir, a se antepor/contrapor; qualquer 
outra semelhança é simulação – “a pátina do imaginário” em pin-
celadas de real/onírico, lúdico/ilusório, de ironia e de kitsch – até 
mesmo nos elementos perceptivos, é trabalhado o jogo antitético, 
cor, referência e perfis da temporalidade são distintos em uma e 
outra cidade. 

No perfil da temporalidade, em Brasília, por exemplo, há uma 
ênfase no apagamento da história, na construção de uma nova ci-
vilização, a partir da arquitetura e do urbanismo, e a tentativa de 
suprimir o passado colonial.  Em Palmas, o movimento é oposto – 
retoma-se a história “de Segurado a Siqueira”, mais a soma de his-
tórias heroicas e todas são depositadas no espaço, como narrativa, 
por exemplo, o monumento aos “18 do Forte de Copacabana” e 
o memorial da Coluna Prestes passam a constar no mobiliário da 
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Praça dos Girassóis, sem contar a soma de “histórias” que aderem 
aos discursos e se anexam a “História” da construção de Palmas.

Em relação à cor da cidade, Brasília foi vista como uma cidade 
branca, que se contrapõe ao azul celeste (cor percebida na imagem 
dos monumentos e em várias metáforas de Clarice Lispector, tais 
como, a cegueira provocada pela luz branca de Brasília, Brasília não 
tem cárie etc.) e o próprio céu figura como uma moldura para o seu 
urbanismo.

Já Palmas é tida como uma cidade de cor vermelho-ocre, em re-
ferência à terra do Tocantins e às atividades ligadas à cerâmica, por 
fazer parte da história regional. Sua moldura também está ligada ao 
solo – o encaixe entre a serra e o lago, ou seja, os universos simbóli-
cos/espaciais/perceptivos são antitéticos.

A cidade na moldura

O conceito de pós-modernismo apresenta uma espécie de rea-
ção ao modernismo. Mais do que aversão ou negação, representa 
um afastamento dele num duplo e paradoxal jogo de superação/
assimilação. Para a monotonia do iconoclasmo moderno, a retoma-
da da imagem, para o vazio ideológico, um texto próximo de um 
poema dadaísta. Na multiplicidade, a ressurgência do lúdico no 
cotidiano.

A dimensão estética em Palmas é reiterada pela busca e pelo 
reconhecimento do prazer visual, o fundo de vale e o encaixe entre 
a serra e o lago foram vistos como convites do olhar para o desenho 
da cidade:

... um arquiteto muito conhecido: Paulo Mendes da Rocha, quando 
ele viu as fotografias de Palmas, que tínhamos no escritório de Goiâ-
nia, achou muito interessante e disse que Palmas era uma cidade que 
tinha moldura e, segundo ele, essas eram as cidades mais agradáveis... 
o palácio do Rio de Janeiro tem a moldura do morro, Belo Horizonte 
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tem a moldura da serra. E aqui tinha moldura! As cidades sem 
moldura são sem graça, nas palavras dele. Então eu acho que isso 
configura o caráter monumental de Palmas. Os ideais arquitetônicos 
da cidade são funcionais, há de se lembrar que o governo não tinha 
recursos abundantes, por exemplo, como no caso da construção de 
Brasília, que não se mediam os recursos para a expressão da arquite-
tura moderna nacional. Tínhamos uma agenda financeira e tínhamos 
que elaborar uma arquitetura que correspondesse com a factibilidade 
de recursos existentes e nós procuramos, nos edifícios, fazer referência 
à História do Tocantins. Os arcos do Palácio eram de tijolos mesmo, 
mas essa ideia ocorre porque, nessa região e no Estado inteiro, tem 
muita cerâmica e, seja na História de Porto Nacional, seja na Histó-
ria de Natividade, os arcos eram de tijolos, não foi uma tentativa de 
reprodução ou de imitação, mas a tentativa de expressar na arquitetu-
ra as características da História do Estado. A nossa arquitetura não é 
uma arquitetura moderna brasileira, é fácil ver isso: as secretarias são 
uma expressão de arquitetura moderna com aplicação de cerâmica. E 
o que tem de mais moderno em Palmas são as secretarias, os demais 
poderiam ser chamados de funcionalistas, embora, não contenham 
o exagero de deixar as estruturas aparentes, eles são prédios cuja 
principal característica é atender a função a qual se destinam. A 
arquitetura compõe essa função, e se eu puder chamar assim, tenta 
rememorar, reproduzir elementos da cultura do Estado. (Narrador 
2, grifos nossos)

A estética ganha o seu sentido pleno não se restringindo ao que 
diz respeito às obras de cultura ou suas interpretações. Para Mafe-
soli (1996), a estética difratou-se no conjunto da existência. Nada 
permanece incólume. Ela contaminou o político, a vida da empresa, 
a comunicação, a publicidade, o consumo e, é claro, a vida cotidia-
na. “Fazer de sua vida uma obra de arte” não se tornou uma injun-
ção de massa? Pergunta o autor, ao discorrer sobre o sensualismo 
coletivo. A cidade sofre a mesma intervenção, quando se trata da 
estética.
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Em particular todos os detalhes, os fragmentos, as pequenas 
coisas, os diversos acontecimentos que constituem um mosaico 
colorido, um caleidoscópio de figuras cambiantes e matizadas, 
tornando a dar ao presente um valor central na vida social. Esse 
“presenteísmo” pode ser comparado à sensibilidade barroca, mas 
um barroco capilarizando-se na vida cotidiana [...] uma “lógica da 
identificação” que substituirá a lógica da identidade que prevale-
ceu durante toda a modernidade. Enquanto esta última repousava 
sobre a existência de indivíduos autônomos e senhores de suas 
ações, a lógica da identificação põe em cena “pessoas” de máscaras 
variáveis, que são tributárias dos sistemas emblemáticos com que 
se identificam. (ibidem, p.13)

O prazer dos sentidos, o jogo das formas, o retorno com força da 
natureza, a intrusão do fútil, tudo isso complexifica a sociedade, por 
conseguinte a cidade. E assim, podemos falar de pós-modernidade 
como essa mistura orgânica de elementos arcaicos e outros mais 
contemporâneos. Como uma colcha de retalhos, a pós-modernida-
de caracteriza-se num conjunto de elementos totalmente diversos 
que estabelecem entre si interações constantes, agressividade ou de 
amabilidade, de amor ou de ódio, mas que não deixam de constituir 
uma solidariedade específica que é preciso levar em conta. Ainda 
segundo o autor, há uma barroquização das sociedades contempo-
râneas e o prazer pode ser vivido como um modo de se apropriar do 
mundo. Essa compreensão propõe uma lógica da identificação, em 
detrimento da lógica da identidade.

Há um espaço viscoso, ao mesmo tempo teatral e pictórico, 
emoldurado, que identifica a imagem da cidade a uma chave para 
compreender a dinamicidade de sua organização e construção. Seu 
caráter pós-moderno estabelece uma trama onde o décor, o prazer 
estético e o conteúdo da moldura dão os tons para a temporalidade 
e todos esses elementos culminam na mudança paradigmática mais 
importante: a inversão do tempo que faz que seja menos a história 
linear que importe do que as histórias humanas. “Einsteinização” 
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do tempo, como já se disse, ou seja, o tempo se moldando no es-
paço. Trata-se, sobretudo, de um carpe diem de antiga memória, 
tradutor de um hedonismo difuso.

O pós-modernismo na cidade que cultiva um conceito de tecido 
urbano como algo fragmentado, uma colagem das histórias locais, 
dos desejos, das fantasias particulares, das tradições vernáculas 
cria uma ciranda de tempos. O espaço não é mais moldado para 
os propósitos sociais, e sim, para princípios estéticos. Nesse mo-
vimento, floresce uma “indústria da herança”, assim como a casa 
e seus interiores, a cidade já não é vista como máquina, mas como 
uma antiguidade possível, ressemantizada. As referências não têm 
sentido linear e transitam esporádicas por tempos desencaixados. O 
moderno ganha revestimentos. 

A questão pós-moderna é a desconstrução, a linguagem da ci-
dade tornou-se uma narrativa particular e subjetiva, embora o ma-
terial usado seja social e cultural. Tudo é ritualizado, a subversão 
nesse contexto é o impacto emotivo, memorativo, estético. A cidade 
de Palmas perdeu a metáfora da máquina e adquiriu a da moldura, 
o conteúdo da moldura, porém, é o que nos cabe analisar – esse 
espaço urbano representacional – tecido de fios imaginários nas 
suas percepções-metáforas, constituindo-se como metalinguagem 
da cidade.

A imagem dos arquitetos de uma cidade na moldura, além do 
sentido de encaixe entre a serra e o lago e do prazer estético atribuí-
do à forma, remete ao significado mais denso inscrito na cidade, 
que não raramente povoa o imaginário urbano: o sentido de obra 
de arte. Inscrita nos limites da tela e, portanto, ao mesmo tempo 
finita e eterna, a cidade figura congelada no tempo da obra de arte. 
Esquece-se por um momento que a cidade é espaço dinâmico, de 
transformação incessante; mais do que arte, é artefato sujeito às 
vicissitudes que nem sempre caberão nos limites da moldura. Essa 
representação é também uma representação-desejo, desejo de per-
manência, de definição, de preservação da imagem urbana por seu 
valor estético, como obra, e não como artefato.
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A metalinguagem da cidade pós-moderna

Traços do pós-modernismo na arquitetura

Palmas foi projetada com certo teor de modernidade. Os discur-
sos sobre ela são pautados por esse ideário, mas a sua compreensão 
não se fixa a uma imagem, a um uníssono discursivo, porque ela 
gera imagens recortadas, uma quadra não se detém na outra. Visua-
lidades somam-se a fragmentos e suas materialidades diluem-se no 
imaginário, contando que ela é uma outra cidade. “Uma cidade có-
pia de Brasília, que reproduz aqui tudo que tem lá”, é o discurso re-
corrente do transeunte ao acadêmico! Opera-se uma generalização, 
segundo a qual, a lógica é de identificação entre as duas cidades, 
assim, a referência de Brasília é um elemento do imaginário social, 
quando se aborda Palmas.

Mas na arquitetura e no urbanismo observamos uma paisagem 
urbana bricoleur. Para ver Palmas, é preciso, então, se ater às suas fi-
ligramas. Esses detalhes ilustram a pós-modernidade, construindo-
se como linguagem para compreendê-la. 

Portoghesi (2002) esclarece que, quanto à arquitetura, o que 
marca o fim do modernismo é a presença do passado, abre-se cami-
nho para a liquidação definitiva das restrições aos laços da história: 
uma recusa à ideologia do eternamente novo, associado ao movi-
mento moderno.

Essa arquitetura é marcada por volumes exuberantes, colorismo 
em profusão, enxertos do vocabulário clássico, e traz também certo 
ar debochado tanto nos artefatos como na forma de crítica tecida ao 
modernismo, como a Forma segue fiasco, de Peter Blake, para ironizar 
o princípio forma segue função do movimento moderno. O pluralis-
mo triunfou e evidencia-se nos últimos anos por meio da arquitetu-
ra, como linguagem e meio de transmissão de ideias, reforçada e le-
vada adiante pelo pós-moderno, identifica os primitivos de uma nova 
sensibilidade Portoghesi (2002), mas permanece ainda incompleto.

Imagens arquitetônicas exemplificam essa nova linguagem. 
Procuramos, antes de prosseguir a discussão do conteúdo pós-mo-
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derno, identificar traços dessa linguagem em Palmas, demonstran-
do que além do urbanismo, os traços do pós-modernismo também 
comparecem nos edifícios públicos e privados. São detalhes de for-
ma, de cor, de uma arquitetura não linear composta da multiplici-
dade de abordagens, de fragmentos, cuja inspiração parecia estar 
em toda a parte.

Figura 22 – Bar localizado numa esquina na Quadra 103 Sul. Fotografia tomada em julho 
de 2007.

Figura 23 – Paolo Portoghesi (2002, p.15) – Academia de Belas Artes em L’Aquila.
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Figura 24 – Hospital Geral de Palmas. Fotografia tomada em setembro de 2006.

Figura 25 – Edifício do Colégio Marista em Palmas. Fotografia tomada em setembro de 2006.
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Figura 26 – Detalhe da edificação. Fotografia tomada em setembro de 2006.

Figura 27 – Paolo Portoghesi (2002, p.11) – Piazza d’Itália 
de Charles Moore.
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Figura 28 – Paolo Portoghesi (2002, p.20).

Quando observamos os traços, as cores, as colunas, os volumes 
diversos apresentados por Portoghesi (2002) e várias paisagens ar-
quitetônicas em Palmas (Figuras 22 a 28), deparamos com similitu-
des dessa linguagem bricoleur que pulula aqui e acolá, não formando 
um tecido contínuo, mas fragmentos que se mesclam a outros con-
teúdos, até mesmo modernos, formando um conjunto plural. As 
residências seguem padrões e modelos diversos, cores do suave ao 
vibrante, gerando paisagens sólidas e pastéis. Cilindros e triângulos 
substituem, por vezes, as “caixas de concreto”, dando sinuosida-
de às linhas em movimentos pontiagudos, circulares e angulosos. 

Teóricos diversos concordam que o lugar privilegiado para ini-
ciar o debate sobre o pós-modernismo é a arquitetura, pois seria 
nesse campo que ele teria surgido e o “fim” do movimento mo-
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derno teria como marco a implosão, em St. Louis (Missouri), do 
edifício Pruitt-Igoe. 

Segundo Kumar (1992), o movimento pós-moderno iniciou 
uma atmosfera de teatralidade ou espetáculo e a cidade passa a ser 
tratada como palco, um lugar para o desfrute e exercício da imagi-
nação, tanto quanto um sistema utilitarista de produção e consumo. 
Para Connor (2004), a razão por que o pós-modernismo recebe 
uma definição relativamente indiscutível na arquitetura vem da 
visível supremacia da experiência do modernismo arquitetônico no 
século XX. Iniciando nos primeiros anos do século com as práticas 
arquitetônica utópicas, centralizadas pela escola Bauhaus, fundada 
na Alemanha, e tendo como expressão máxima a obra e os escritos 
de Walter Gropius, Henri Le Corbusier e Mies van der Rohe, equi-
valeu a um programa unificado de mudança na arquitetura. O pós-
modernismo em arquitetura consiste no afastamento da geometria 
e do conteúdo do modernismo:

um brilhante estudioso anglo-saxão que analisou os acontecimen-
tos mais recentes da arquitetura com os instrumentos da linguísti-
ca, entende que este ocaso já tenha se acostumado, e até fixa, com 
perspicaz ironia, a data exata da morte da “arquitetura moderna”: 
ela coincide – às 15h32 do dia 15 de julho de 1972 – com a implo-
são do conjunto habitacional Pruitt-Igoe, construído em 1951 de 
acordo com os “ideais mais progressistas do CIAM” (a organização 
internacional de arquitetos modernos criada por Le Corbusier em 
1928 [...] este conjunto havia se tornado em virtude de seus edifí-
cios colmeia [...] uma espécie de prisão para seus habitantes, o sím-
bolo materializado da sua condição de explorados [...] A hipótese 
de restauração ou adaptação do conjunto foi afastada pelo juízo 
negativo dos psicólogos e sociólogos, que imputaram às escolhas 
arquitetônicas boa parte da responsabilidade por tal fenômeno pa-
tológico. (Portoghesi, 2002, p.60)

Assim, novas sensibilidades (englobando ideias e formas) passa-
ram a dominar a arquitetura, o urbanismo, o projeto urbano, mas 
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não apenas esses campos, também a arte, a filosofia, a literatura 
e a própria ciência, esta última, especialmente, no que se refere à 
metodologia científica.

Cabe ainda uma questão: o que pensam os intelectuais brasi-
leiros que se ocuparam dessa questão? O que mapeamos foi um 
número reduzido de pesquisadores brasileiros que teceram a leitura 
do pós-modernismo na cidade. Os que empreendem esse debate, 
na maioria das vezes, o fazem pautados por um modelo de crítica 
com fortes lastros marxistas, muito mais negando essas caracterís-
ticas, transformando-as em mais uma “face”, “etapa” do capitalis-
mo, e reduzindo toda a análise cultural e filosófica do movimento 
ao seu desdobramento econômico. 

Silvio Colin (2004), entretanto, concebe a arquitetura como 
produto cultural; para o autor, o pós-modernismo nasceu na ar-
quitetura, ou pelo menos nesse espaço manifestou-se com maior 
ênfase, e sua ideia migrou para outras áreas da cultura, sobretudo 
a filosofia e a literatura, nos quais desenvolveu um corpo teórico 
significativo, mas não retroalimentou a arquitetura. A leitura feita 
no Brasil marca uma análise precipitada do pós-modernismo, como 
um suposto “modismo”, ou outras abordagens como um simples 
continuísmo “moderno”, a partir de excentricidades. O autor segue 
a via inversa: o pós-modernismo está muito vivo, em estado latente, 
e, apesar de não ter sido entendido na amplitude de sua proposta, 
talvez nem mesmo por aqueles que a formularam, se constitui na 
mais poderosa fonte de inspiração criativa da arquitetura do nosso 
tempo, dividindo espaço com diversos outros movimentos. Afirma 
ainda que é papel dos intelectuais serem operadores simbólicos, por 
sua capacidade de interpretar e manipular os espaços urbanos em 
todas as suas dimensões, sejam elas físico-funcionais, sejam simbó-
licas e estruturais. 

Olalquiaga (1998), no estudo das sensibilidades culturais con-
temporâneas, concorda que o pós-modernismo está vivo e milhões 
de detratores ao longo do tempo não foram suficientes para subtrair 
a sua evolução. 
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Arantes (1998, p.12), em Urbanismo em fim de linha, com-
preendeu o envelhecimento do moderno e teceu a crítica incisiva as 
abordagens multiculturalistas da cidade e as sua tintas, em um livro 
igualmente crítico, como a própria autora reconhece, às tendências 
hegemônicas pós-modernas:

o termo pós-modernidade: evito utilizá-lo porque, além de se tratar 
de um rótulo, carrega consigo uma ilusão, a de que estamos vivendo 
um momento histórico inteiramente diverso, além do mais para me-
lhor, pois grandes erros teriam ficado para trás. Na verdade não vejo 
ruptura radical, pelo contrário. Como também estou convencida de 
que o irreversível envelhecimento do Moderno se deu justamente 
por ter realizado o que prometera, ou melhor, ao realizar-se trans-
formou-se no seu contrário, aquilo que chamamos de pós-moderni-
dade não seria mais do que o capítulo conclusivo desse próprio mo-
vimento de reversão. Modernidade e pós-modernidade não são pois 
alternativas (a serem escolhidas numa espécie de bazar cultural), 
mas passos unificados de um mesmo processo de ajuste da sociedade 
às reviravoltas que dá o capitalismo para continuar o que sempre foi, 
e de cujas metamorfoses a paisagem urbana é a fachada mais visível.

A tese de Arantes (1998, 2001) é brilhante, trouxe uma discussão 
sobre o “envelhecimento do moderno”, a partir da operacionalização 
da lógica do desenvolvimento capitalista das forças produtivas nos 
diversos produtos e na cidade; por conseguinte – o elementarismo 
programático das formas simples, do produto em série, estandar-
tizado, das fachadas homogêneas, das aberturas padronizadas etc., 
obedecendo à linha de montagem –, cujo término da linha evolutiva 
se dá quando as imagens arquitetônicas tornam-se imagens publici-
tárias que, uma vez consumidas, devem ser substituídas. Entretanto, 
não concordamos inteiramente com essa ideia, primeiro por impor 
uma visão unilateral da pós-modernidade (rótulo), transformando 
um conjunto de mudanças que não interferem apenas no âmbito 
econômico em uma “ilusão de que estamos vivendo um período 
extremante novo”; como vimos, não se trata disso, pois o debate 
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pós-moderno estabelecido por autores franceses, norte-americanos, 
italianos, brasileiros, entre outros, se pauta pelo entendimento de 
que o fenômeno pós-modernidade  interfere em vários domínios 
da vida, não apenas no âmbito econômico. Também concordam 
que não se trata de uma ruptura total com a modernidade, mas 
uma reação que procura tanto revisar o moderno como superá-lo. 

No mundo pós-moderno, muitos concordam, não há uma rup-
tura radical, o que não os impediu de mapear um conjunto de novos 
traços no universo urbano, não apenas no campo da arte e da arqui-
tetura, mas da própria vida engendrada nesse universo. 

Arantes (1998) também argumenta que a tentativa de dar “sen-
tido” à cidade “ressuscitando um lugar”, nas palavras da autora, 
de conteúdo simbólico forte, de práticas sociais sedimentadas pela 
tradição, consiste apenas numa “resistência com ares do tempo” de 
franca apologia neoconservadora. As novas intervenções são vistas 
por Arantes (1998, 2001) apenas como décor cultural e a plurali-
dade não passa disso, a tentativa de recuperar espaços degradados 
se converte em cenários para uma vida urbana e uma identidade 
“impossível” de resgatar.

Compreendemos que, embora estejamos vivendo um período 
de angústias e ausência de modelos, e muitas vezes o que se apre-
senta esteja imbuído de fragilidade e incerteza, o homem e a socie-
dade e, portanto, a cidade não deixam de ser conjuntos simbólicos 
por excelência. Ainda que se queira, por piores condições que se 
revele, o espaço urbano está imerso em sentidos, revitalizado ou 
não, rearquiteturado ou não. A sociedade também não deixa de 
continuar tecendo identidades e, sobretudo, as sociedades urbanas 
não deixam de continuar buscando soluções para os problemas co-
tidianos, construindo lugares plenos de sentido e resistências a cada 
nova paisagem, seja ela moderna ou pós-moderna.

Vemos que essa perspectiva, da crítica tributária da ideologia do 
método, suprime conteúdos, reduz aspectos, e o mais lamentável: 
revela-se um discurso iconoclasta que não traz nenhuma proposta, 
além da crítica em si, o ideário é de que não há mais solução! Esse ca-
ráter finalista é por si também uma ilusão, uma postura psicológica 
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ante a desilusão da modernidade. Também a ideia de que o esgota-
mento do moderno se deu porque se cumprira na periferia o que promete-
ra é um caso a se pensar, pois os planos não foram cumpridos e ainda 
menos a totalidade das ideias modernas, por um lado; por outro, se 
se esgotou, não teria sentido tornar-se o fim de linha, outro contexto, 
e ainda ser o mesmo contexto, o mesmo fio vermelho da abstração; ou 
seja, se chegou ao fim, como poderia o modernismo transformar-se 
no seu contrário para continuar o que sempre foi? A autora toma o 
moderno e o pós-moderno como sinônimos de sistema capitalista, 
que embora se entrecruzem, são conteúdos distintos, e transforma 
todas as possibilidades da cidade em “alienação contemporânea”. 
Arantes (2001), na abertura da edição revisada, admite que essa 
leitura já é datada. Não se trata também de tecer a apologia ao mo-
dernismo ou ao pós-modernismo tampouco, esses movimentos em 
sim mesmos contêm vários problemas. Para muitos, a pós-moder-
nidade é a modernidade sem os sonhos que a tornaram suportável, 
tão pesada à sua maneira. Talvez o seja, mas sociedade e cidade estão 
imbuídas desse conteúdo, é necessário compreendê-las melhor. 

Traços do pós-modernismo no urbanismo

Podemos dizer que a cidade de Palmas está no interior de suas 
quadras, é possível vê-la e atingi-la apenas de dentro para fora. De 
acordo com os arquitetos entrevistados, era para ser uma cidade no 
centro, cada quadra seria uma cidadela de oito a dez mil habitantes, 
muito próxima da organização social da cidade de pequeno porte, 
fora da quadra seria uma cidade moderna, com as avenidas largas 
para que, no futuro, com o avanço dos transportes, se pudessem 
implantá-los com facilidade. Essa organização teria capacidade 
para um milhão de habitantes.

Tudo ali é muito mais flexível, nós trabalhamos o centro da cidade 
misturado com o centro cívico... Nós fizemos um macro desenho que 
tinha como princípio a flexibilidade, por exemplo, uma quadra teria 



138  VALÉRIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

350 h por hectare, ela poderia ter um prédio, 10 prédios, 20 prédios, 
ou prédios misturados com casas. O objetivo era dar esta capacidade 
de criação no interior, a ideia era dar muita flexibilidade ao desenho 
para que a cidade fosse diversa. (Narrador 5)

Quando observamos o mapa de Palmas (Figura 29), identi-
ficamos uma cidade com a malha ortogonal; mas aproximando a 
lupa das quadras, elas perdem esse formato de grelha e percebemos 
outros grafismos, pois a macroescala da quadra – o que dá a ela um 
certo valor de bairro – faz que ela possua outras quadras denomi-
nadas quadras internas, como podemos observar no desenho de 
algumas delas (Figura 30).

Podemos dizer que as quadras de Palmas aproximam-se do que 
Portzamparc (1992) vem chamando de terceira era da cidade, que se 
enquadra nas características do pós-modernismo. A terceira era é 
formada de arquipélagos de bairros que se costeiam, fragmentos de 
todas as escalas, alguns inteiros e quase homogêneos, outros bastan-
te heterogêneos, saídos de uma superposição de diferentes cidades.

Dependendo do lugar a 3ª Era apresenta uma cidade a se deci-
frar, a inventariar, a reciclar, mas também a inventar, a criar. Trata-
se de cruzar lógicas e pensamentos diferentes em função dos bairros 
específicos. [...] Elementos pictóricos, recortes de desenhos, tramas 
coloridas se perdem e se reencontram alternadamente, onde o todo 
é uma grande forma plena de sabor, de riqueza e de novas descober-
tas a cada instante. (Portzamparc, 1992, p.42-3)

São vários os elementos que caracterizam o pós-modernismo 
na cidade, podendo destacar-se também a quadra aberta que, para 
Portzamparc (1992), permite reinventar a rua. Ela é realçada por 
aberturas visuais e pela luz do sol. Os objetos continuam autô-
nomos, mas ligados entre si por regras que impõem vazios e ali-
nhamentos parciais. As formas individuais e coletivas também 
coexistiriam. As fachadas externas se deslocariam com alternância, 
constituindo uma atmosfera densa e íntima.
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Figura 29 – Mapa do plano diretor de Palmas.
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Figura 30 – Desenhos das quadras na porção sul do plano diretor. São representadas as quadras 
606, 106, 108, 204, 305, 605,  208, 206, 104, respectivamente.

Segundo Righi (2007), a quadra aberta é formada por cons-
truções com fachadas planas de diferentes alturas, alinhadas nos 
limites dos blocos justapostos, abertos à quadra. Dentre as preocu-
pações desse tipo de urbanismo, comparece o estabelecimento de 
um modelo de construção para criar novas relações sociais.
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Mesmo que as quadras de Palmas não sejam totalmente deli-
neadas por essas características estabelecidas na teoria da terceira 
era da cidade, isso ainda em razão do ecletismo com que foram 
estabelecidas, muitos elementos comparecem idênticos a essas ela-
borações, como podemos examinar em algumas quadras exem-
plares, a começar pela intensa diferenciação entre uma e outra, ou 
seja, são desenhos diferentes projetados por arquitetos e urbanistas 
diferentes:

Figura 31 – Quadra 204 Sul. Imagem obtida pelo software Google Earth e detalhes de fotos 
tomadas em 14 de janeiro de 2007.
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Na quadra 204 Sul2 (Figuras de 31 a 37), observamos a pluralida-
de de usos, onde se encontra uma praça geminada, a igreja, o parque 
infantil, várias alamedas, um pequeno comércio formado por sete 
ou oito estabelecimentos. A quadra em si é constituída por recortes 
de diferentes geometrias denominadas quadras internas (QI), além de 
vários espaços públicos. Algumas dessas QI têm aberturas, passa-
gens de pedestres entre uma rua, uma quadra e outra. Há diversas 
formas de ajardinamentos no interior da quadra, nos intervalos en-
tre uma rua e outra, nas laterais das residências – alguns substituin-
do a própria calçada e, por vezes, potencialmente mais amplos do 
que a calçada convencional. A própria praça é plural, formada por 
distintos tipos de jardins, como o gramado e o bosque. A volume-
tria das edificações é altamente variada, ou seja, não há nenhuma 
padronização no interior da quadra e, tampouco, entre as quadras. 

Observa-se que na quadra totalmente urbanizada não há, como 
convencionalmente ocorre na cidade moderna, a separação bem 
definida das áreas verdes, porque essas estão por toda parte, no 
interior da quadra.  

 2 Essa quadra concentra uma população de poder aquisitivo médio e alto.

Figura 32 – Quadra 204 Sul, ponto comercial no interior da quadra “Adega e Cafeteria”. 
Fotografia tomada em 14 de janeiro de 2007.
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A tentativa de ler as propostas projetivas de Palmas a partir da 
perspectiva do urbanismo pós-modernista de Portzamparc (1992) 
é, de certo modo, um risco; todavia, acreditamos que vale a pena 
corrê-lo, em razão da observação de várias quadras da cidade jus-
tificar a correlação de alguns elementos apontados por esse autor. 
Essa justaposição, entretanto, deve explicar-se mais pelo “espírito 
de época” do que pela influência direta desse autor e de suas teorias 
sobre os arquitetos e urbanistas envolvidos no projeto de Palmas – 
um ou outro talvez – uma vez que é difícil mapear as ideias ob-
sedantes desses construtores, por causa da grande quantidade de 
participantes, tanto na projeção das quadras como na elaboração 
dos artefatos e monumentos.

A Quadra 204, entre outras, ilustra a conexão entre a teoria de 
Portzamparc (1992) e elementos do urbanismo em Palmas. Identi-
ficamos um híbrido em que características da primeira era da cidade 
e da segunda era, numa espécie de releitura, formariam a terceira.

De acordo com Figueroa (2006), tipologicamente, a quadra 
aberta não é uma novidade, e a particularidade dessa abordagem 
reside na tendência de considerar uma revisão do espaço construído 
e do espaço livre da cidade herdada, a partir de um posicionamento 
complementar do espaço já constituído. 

Figura 33 – Quadra 204 Sul, ponto comercial no interior da quadra (confecções, cabelereiro 
e ateliê). Fotografia tomada em 14 de janeiro de 2007.
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Figura 34 – Quadra 204 Sul, diferentes volumetrias. Fotografia tomada em 14 de janeiro 
de 2007.

A quadra aberta é na sua essência um elemento híbrido conci-
liador. Permite a diversidade, a pluralidade da arquitetura contem-
porânea. Ela recupera o valor da rua e da esquina da cidade tradi-
cional, assim como entende a qualidade da autonomia dos edifícios 
modernos. A relação entre os distintos edifícios e a rua se dá por 
alinhamentos parciais, o que possibilita aberturas visuais e o acesso 
mais generoso do sol. Os espaços internos gerados pelas relações 
entre as distintas tipologias podem variar do restritamente privado 
ao generosamente público, sem desconsiderar as nuances entre o 
semipúblico e o semiprivado. (Figueroa, 2006, p.3)

Na 605 Sul (quadra próxima à Avenida Teotônio Segurado), 
casas de alto padrão  mesclam-se a edificações modestas (Figuras 
38 a 45). O desenho da quadra é bastante distinto do observado 
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na 204 Sul; entretanto, a organização espacial estabelece  algumas 
características semelhantes às observadas na anterior, embora a 
quadra não esteja totalmente urbanizada, ou seja, as ruas não es-
tão pavimentadas, os parques continuem na terra nua e os espaços 
públicos, praças e jardins estão cobertos pelo matagal, misturado 
ao cerrado remanescente. O mato alto invadindo as alamedas e os 
vazios misturam-se aos quintais com hortas e galinhas passeando 
pelas ruas. Quando visitamos o local, as crianças saltavam impulsi-
vas dos galhos ou dos balanços semiescondidos por entre as árvores 
e o capim. Ruínas do inconcreto manifestam-se nas construções 
abandonadas (Figuras 39 e 42).

Figura 35 – Quadra Aberta – Croqui 
(Figueroa, 2006).
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Figura 36 – Quadra 204 Sul. lazer e paisagismo. Fotografia tomada em 14 de janeiro de 2007.

Figura 37 – Quadra 204 Sul, igreja no interior da quadra. Fotografia tomada em 14 de 
janeiro de 2007.
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Figura 30 – Quadra 605 Sul. Fotografia aérea obtida pelo software Google Earth e detalhes em 
fotos tomadas em 12 de janeiro de 2007.

Figura 39 – Quadra 605 Sul, campo de futebol. Fotografia tomada em 12 de janeiro de 2007.
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Figura 40 – Quadra 605 Sul, o cerrado e a horta. Fotografia tomada em 12 de janeiro de 
2007.

Figura 41 – Quadra 605 Sul, diversidade na edificação. Fotografia tomada em 12 de 
janeiro de 2007.
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Figura 42 – Quadra 605 Sul, bar e mercearia. A esquina também está na quadra. Fotografia 
tomada em 12 de janeiro de 2007.

Figura 43 – Quadra 605 Sul, o cerrado invadindo a rua. Fotografia tomada em 12 de 
janeiro de 2007.
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Figura 44 – Quadra 605 Sul, ruínas do inconcreto – construção abandonada. Fotografia 
tomada em 12 de janeiro de 2007.

Figura 45 – Quadra 605 Sul, rua interna. Fotografia tomada em 12 de janeiro de 2007.
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A quadra 605 Sul representa, com exceção de algumas con-
cepções na formulação do desenho, uma ruptura na imagem que 
vinha sendo constituída. Adentrar a quadra é inserir-se num “outro 
mundo” da organização da vida no espaço urbano, que se opõe ao 
observado até aquele recorte.

Figura 46 – Quadra 106 Sul. Fotografia aérea obtida pelo software Google Earth e detalhes em 
fotos tomada em 12 de janeiro de 2007.

Como podemos observar, as quadras têm configurações muito 
distintas no desenho, em certa pluralidade de usos, e existe uma 
intenção de estabelecer um sentido de comunidade. Nessa quadra, 
por exemplo (106 Sul), a praça tem duas igrejas (católica e protes-
tante), cada qual em uma extremidade.
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Figura 47 – Quadra 106 Sul, rua interna, praça e igrejas. Fotografia tomada em 12 de 
janeiro de 2007.

Figura 48 – Quadra 106 Sul, quadra interna, praça e igreja. Fotografia tomada em 12 de 
janeiro de 2007.
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Figura 49 – Quadra 106 Sul, passagem da Quadra 106 Sul para a Avenida Juscelino Ku-
bitscheck, transeuntes. Fotografia tomada em 12 de janeiro de 2007.

Figura 50 – Quadra 305 Sul. Fotografia aérea obtida pelo software Google Earth e detalhes em 
fotos tomadas em 12 de janeiro de 2007.
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Figura 51 – Quadra 305 Sul, residência. Fotografia tomada em 12 de janeiro de 2007.

Figura 52 – Quadra 305 Sul, ruas e avenidas. Fotografia tomada em 12 de janeiro de 2007.
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Figura 53 – Igreja presbiteriana na Quadra 305 Sul. Fotografia tomada em 12 de janeiro 
de 2007.

Quando olhamos várias imagens da cidade, as percebemos con-
jugadas nas suas relações possíveis – a continuidade de uma paisa-
gem conecta-se a outra – praças e monumentos ligados à rua, que 
percorrida vai até o mercado ou a outra avenida, na qual o conjunto 
de edifícios dá vista para uma outra praça, o jardim e seus monu-
mentos. A cidade é esse tecido de imagens de significação singular, 
estética, estilística e social, moldada nas dobras do espaço/tempo. 
Lemos as representações culturais do urbano, de acordo com Fabris 
(2000), para quem a cidade abriga, em sua estrutura, a complexa 
rede de articulações culturais a enfeixar arte e sociedade, cromati-
zando-se como o território privilegiado de criação incessante.

O pós-modernismo configura-se nesse contexto como o en-
tretempo contemporâneo, para o qual o conhecimento acumulado 
e a informação permitem conjugar num só espaço experiências 
diversas, de ontem, de hoje, de outrora. É o que vemos observando 
atentamente as colagens feitas tanto no tecido como nos artefatos 
urbanos em Palmas.
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O acúmulo de tempos percebido por meio das formas não pres-
cinde mais do turbilhão de criação/destruição, permanência e re-
construção do fluxo histórico, mas de temporalidades diversas en-
caixadas; no caso de Palmas, uma cidade derivada de uma projeção 
e, portanto, artificializada, onde esses tempos aparecem justapostos.  

O longo debate sobre o pós-modernismo travado nas últimas 
décadas esforça-se por esclarecer as características desse movimen-
to, compreendido, em princípio, por estágio da cultura. A discus-
são assume posições que consideram a mudança em curso e assinala 
o aprofundamento do mundo pós-moderno. Numa outra extremi-
dade, o ponto culminante é a negação de que haja mudança alguma, 
sendo o pós-modernismo apenas uma ideologia ou, como afirma 
Jameson (1993), a lógica cultural do capitalismo tardio, para o qual 
o primeiro questionamento a fazer é se ele existe de fato. Neste 
último grupo, identificamos uma posição bastante ambígua entre a 
consideração dos traços do pós-modernismo e a sua negação, como 
comparece no pensamento de Kaplan (1993, p.11-12):

Por um lado, eu sustentaria o pós-moderno como algo que 
representa uma “ruptura cultural”, no sentido da “episteme” de 
Foucault ou dos paradigmas de Kuhn: o movimento pós-moderno 
é uma ruptura iniciada pelo modernismo, aqui encerrado como 
um período transicional entre o romantismo do século XIX e o 
atual panorama cultural. [...] Por outro lado, o “mal-estar” de meu 
título contesta a própria idéia de tal ruptura cultural. Alguns en-
saios mostram que a concepção de pós-moderno e a afirmação de 
uma ruptura é que constituem o problema. Esses ensaios ques-
tionam a metalinguagem que tem sido usada para descrever nossa 
situação contemporânea como pós-moderna e alegar uma realidade 
diferente. [...] Muito se tem escrito sobre o modernismo e o pós-
modernismo – demais para que eu os resenhe aqui, mas o bastante 
para tornar essenciais algumas distinções, necessariamente abre-
viadas, de minha própria autoria. Mas, antes de discutir o que se 
pode proveitosamente chamar de pós-modernismo, permitam-me 
posicionar meu discurso como algo que resiste a qualquer teoriza-
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ção do pós-modernismo que invalide a própria possibilidade das 
distinções que estou prestes a fazer – que questione, a rigor, minha 
presunção da possibilidade de um metadiscurso. 

Kaplan situa-se no incômodo que o termo provocou no meio 
acadêmico e intensifica sua ambivalência. Já Olalquiaga (1998, 
p.9) não apenas admite a inegabilidade do processo em curso e 
sua intensificação, como afirma que o pós-modernismo está vivo 
e constitui-se na única resposta contemporânea possível para um 
século desgastado pela ascensão e queda das ideologias modernas:

Legiões de detratores não conseguiram deter sua expansão nem 
reduzir seu impacto, e dezenas de usurpadores fracassaram fra-
gorosamente na estultificação de seu escopo. [...] Quer goste ou 
não, o pós-modernismo é um estado de coisas. É determinado, 
basicamente por um intercâmbio extremamente rápido e livre 
para o qual a maioria das respostas são falhas, impulsivas e con-
traditórias. O que está em jogo é a própria constituição do ser – as 
maneiras com que percebemos a nós mesmos e os outros, os modos 
de experiência que estão disponíveis para nós, mulheres e homens 
cuja sensibilidade é formada pela exposição urbana. 

Segundo Olalquiaga (1998), o pós-modernismo, apesar de ser 
profanamente ambivalente e ambíguo, ou justamente por causa 
disso, rejubilando-se no consumo, celebra as obsessões, ignora a 
consistência, evita a estabilidade e favorece as ilusões e o prazer. 
Mafesoli (1996), sob o mesmo prisma, fala do hedonismo do coti-
diano, que ilustra com a metáfora da colcha de retalhos. Concor-
damos com a perspectiva desses últimos autores que admitem o 
delineamento dessa mudança de sensibilidade, mas é preciso des-
tacar que eles, assim como nós, não subtraímos desse movimento 
uma visão crítica. Considerar o pós-modernismo, diferentemente 
da perspectiva de Kaplan (1993) ou Jameson (1993), não significa 
admitir, sobretudo, no que se refere aos projetos inconclusos da 
modernidade, que as novas ideias em curso têm soluções melho-
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res e que há uma ideia de evolução; aliás, o conceito de evolução é 
uma ideia engendrante do moderno e não do pós-moderno. Como 
afirma Olalquiaga (1998), o debate muitas vezes se prende a argu-
mentações do tipo certo ou errado, que tiram do pós-modernismo 
duas de suas características mais importantes: a versatilidade e o 
esvaziamento das hierarquias. 

No que se refere à cidade, podemos traduzir essas palavras com 
o termo flexibilidade, não mais a rigidez funcionalista e o zonea-
mento. No caso de Palmas, não mais o planejamento, mas o macro-
projeto, não detalhado, sob monitoramento, mudando aqui e acolá, 
implantando uma cidade que se reconhece como inacabada. 




