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4
UMA MEMÓRIA PARA O FUTURO

Em busca do tempo: uma memória para o futuro

Lewis Carrol (2002, p.189) pauta o diálogo entre Alice e a Rai-
nha Branca sobre a memória numa curiosa concepção da dinâmica 
da lembrança, da subjetividade do tempo e da sua complexidade, 
como podemos observar:

Rainha Branca: – pois, a memória pode funcionar nos dois sen-
tidos. Quanto a minha memória, só funciona num sentido – obser-
vou Alice – só posso me lembrar de coisas que aconteceram antes. 
É mísera espécie de memória essa, que só funciona para trás – ob-
servou a rainha.

Essa capacidade da memória de funcionar nos dois sentidos, 
sugerida por Carrol (2002), por intermédio dos seus personagens, 
instiga a desatar o intricado nó entre o tempo ausente da cidade 
planejada e os fios desconexos de temporalidade que ocupam essa 
ausência, a dimensão onírica de cartografar o futuro e construir 
lugares e territórios que só se constituem de fato como devir e, ao 
mesmo tempo, imagina tal porvir a partir dos ramos do passado. 
Como vimos, Palmas é compreendida pelo narrador como uma 
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nave lançada ao futuro; talvez nessa fala esteja uma lembrança que 
remete a Brasília: projeto em forma de avião representando o futuro 
pela metáfora da máquina.   

O planejamento, a construção rápida da cidade, soluciona pro-
blemas que o desvelar da vida no espaço não gerou, ou seja, solu-
ciona problemas possíveis que podem ou não se concretizar nessa 
abertura para o total e, ao mesmo tempo, no élan de solucionar os 
percalços do vir-a-ser, escapa o improvável, o que só ocorre com 
a ordem processual dos acontecimentos, com a passagem do tem-
po, seja ele rápido ou lento. Essa viagem de possibilidades sobre a 
variação do espaço-tempo acaba por ter um efeito hipnótico sobre 
todos que pensam a cidade, antes que ela realmente aconteça. As 
experiências passadas sobre o urbano constituem o terreno sólido 
no qual é necessário se situar, mas que, simultaneamente, é preciso 
superar. O presente é uma fração ínfima onde se imagina o que só 
pode ser devir. As espirais de temporalidade deformam-se para 
reconstituir a complexidade de uma forma rizomática. Assim, pla-
nejar/projetar é lembrar o futuro e imaginar o passado.

A memória de Alice é linear, funciona só para o passado, já a 
memória da rainha de Carrol (2002) é um link para o futuro, ela se 
lembra do que ainda virá. Essa forma de pensar o tempo é não linear 
e estreita os laços entre a memória e a imaginação, seja lá qual for o 
sentido direcional a ser tomado: avante ou ao revés, ou avante e ao 
revés, ao mesmo tempo.

Na modernidade, a vida está grávida de morte, na pós-moder-
nidade ela está grávida do futuro, do devir, a memória direciona-se 
para o futuro. A condição de ausência cria para a cidade estrutu-
ras espaço/temporais imaginárias; tomando a metáfora de Telles 
(1999), “são estruturas da bolha de sabão: nem realidade, nem so-
nho, película e oco”. Também para Armando C. Silva (1996), o 
espaço na pós-vanguarda é uma bolha de sabão que se desfaz no ar. 
Móvel e indelével, espaço/tempo ondulam como um peixe, como 
afirma Pelbart (1998, p.16), assim como um objeto pode mover-se 
em três direções perpendiculares, a horizontal, a vertical e longi-
tudinal, um objeto pode pertencer a três futuros: “Cada futuro se 
move numa direção diferente. A cada momento decisivo, o mundo 
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se trifurca e cada mundo contém as mesmas pessoas, mas com des-
tinos diferentes. O tempo contém uma infinidade de mundos”.    

A cidade projetada, inscrita na ausência de duração, forja o pas-
sado antes que ele exista e a imaginação trabalha futuros possíveis; 
em tal movimento, as soluções antecedem os problemas. Falas, 
imagens, fragmentos apontam a atmosfera de admiráveis futuros.

Figura 64 – Perspectiva de Palmas 2020. Fonte: Grupo 4 (org.).

O esboço da figura 64 apresenta a cidade de Palmas em 2020, 
uma capital do século XXI. A perspectiva era, já para as primeiras 
décadas, a projeção de um milhão e meio de habitantes feita pelos 
arquitetos do Grupo 4, autores do projeto de Palmas. A projeção 
de um futuro metropolitano para a cidade deixou imensas quadras 
desocupadas, desenhos que começam a perder suas linhas, em cada 
imensidão de espaço desabitado, hiatos e interrogações, a ideia de 
futuro está em toda parte e se arrefece à medida que a cidade passa 
a ter passado.

Pelbart (1993, 2007) apresenta o tempo deleuziano, não recon-
ciliado, o tempo como potencialidade, como devir. Deleuze (2005) 
afirma que há mudança, passagem, mas a forma do que muda não 
muda, não passa: é o tempo em estado puro, ou seja, uma imagem-



222  VALÉRIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

tempo direta que dá ao que muda a forma imutável na qual se pro-
duz a mudança. Para ele, A natureza morta é uma imagem do tempo, 
pois tudo que está no tempo muda, mas o próprio tempo não muda. 
Norbert Elias (1998) concorda que tudo que representa o tempo 
não é o tempo, e esse é associado a processos físicos e a símbolos 
sociais. Nesse ponto temos um nó entre tempo e temporalidade na 
sua relação entre passagem, duração e experiência, ou seja, tanto o 
próprio tempo como sua representação convergem. Também a for-
ma de organizar o pensamento, proposta por Deleuze & Guattari 
(1995,1997a, 1997b), se constitui num campo de polêmicas.

De acordo com os trabalhos de Haesbaert (2006), a filosofia 
deleuze-guattariana está sujeita a interpretações divergentes e, 
mesmo, diametralmente opostas entre o estruturalismo, o pós-es-
truturalismo, o materialismo e o idealismo. Enquanto para alguns, 
apressadamente, a obra figura como um trabalho anárquico, levado 
para além de todos os limites; para outros, é repleta de metáforas 
extraordinárias e passagens muitas vezes impenetráveis na mar-
cante tentativa de retrabalhar as ideias e romper com as duas mais 
importantes influências do século XX: Marx e Freud. 

Os dois teóricos europeus estão entre os pós-estruturalistas do 
deslocamento, no qual todo o pensamento é um processo de des-
territorialização, de passagem contínua de um território a outro; 
rompendo os limites entre estética, ética e política. A obra de De-
leuze e Guattari indica modos de escrever e desenhar o mundo que 
não se encerram em quadros. Afirmando, assim, que a leitura do 
mundo deve valorizar os contextos, que nunca são totalmente ex-
plicados ou determinados. O conceito é o contorno, a configuração, 
a constelação de um acontecimento por vir. Haesbaert (2006) lem-
bra, ainda, o quanto é relativamente recente o diálogo da geografia 
com a obra desses dois filósofos, mesmo que seja uma abordagem 
geográfica por excelência – o ponto-chave é o território – as cadeias 
semióticas superam o traço linguístico. 

Cadeias semióticas, utilização recorrente das referências literá-
rias e constante emprego metafórico são elementos criticados em 
Deleuze & Guattari (1995, 1997a, 1997b), como os próprios au-
tores reconhecem, mas, ao mesmo tempo, esses aspectos dão uma 
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qualidade e uma distinção à obra. Outra crítica direcionada a esses 
filósofos é que eles atribuiriam mais importância ao devir do que ao 
ser, rejeitando estruturas simples e questionando a racionalidade.

O fundamental no conceito de devir, para nós, mais do que a po-
tência do tornar-se, está na sua capacidade de propor e estabelecer 
relações. Esse é o interesse do conceito de einstenização do tempo 
para pensar o mundo contemporâneo: qualquer resultado no futuro 
depende de uma atitude no presente. O tempo, então, pensado 
como uma memória para o futuro, cruza as fronteiras diversas da 
ciência ou da arte, quando nos remetemos, por exemplo, ao tempo 
proustiano, ao estabelecer uma ponte entre o ser e o devir.  

O tempo proustiano não apenas serve de inspiração, poesis, para 
compreender a relação entre tempo e temporalidade; o tempo múl-
tiplo redescoberto entre a experiência, a duração e a representação. 
No final da Recherche, o tempo humano, inscrito na esteira de uma 
vida, foi dobrado sobre si mesmo. O sujeito que retém o seu pas-
sado memorial torna-se o próprio invólucro do tempo, além dos 
limites da linguagem, a lembrança traz um passado sensual – repleto 
de sentidos e sentimentos de tudo que é caro –, uma cor evoca os 
matizes do tempo vivido, os sabores trazem os dias, os odores as 
recordações mais sutis.

Sem dúvida, Proust (1989, 2007) é uma inspiração primeira para 
este trabalho, a partir do próprio título: a cidade em busca do tempo. 
Além disso, tal referência contribui analiticamente; segundo Motta 
(1989), Proust trata de registrar a presença da ausência e apenas por 
um átimo quer fazer voltar o tempo: a partir de todos os fantasmas 
saídos do fundo de uma xícara, ele tece seu trabalho dentro da noite, 
assombrando o tempo do relógio. Olhar o mundo proustiano em li-
nha reta contraria sua redondez, pois não há o grande encontro com 
o passado, o que Proust inaugura é o vitral da linguagem, não mais 
a tapeçaria irizada de losangos de vidro que contam histórias – mas 
o vitral partido, fragmentado que gira onde o passado e o presente 
convergem. No último capítulo da Recherche, entretanto, o tempo 
não é reencontrado pelo sujeito, mas redescoberto, o tempo contido 
nele mesmo, representado. O tempo redescoberto é o tempo justa-
posto, múltiplo na sua “nívea alvura, no seu luxo cromático, no 
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seu barroco sentimental” (Mattos, 1989). Para Willemart (2007), a 
lógica do tempo proustiano não é de superposição ou linear, mas de 
justaposição e reconstitui-se de restos, de fragmentos.

Analisar a cidade projetada/planejada a partir desse nó tempo-
ral – a memória para o futuro – é um esforço de compreender a sua 
multiplicidade temporal. Hall (1995) observa que as cidades pla-
nejadas são cidades da imaginação, são cidades do amanhã, cons-
tituídas a partir de ideias que preferem madrugar. O planejamento 
urbano no século XX constitui-se como um movimento intelectual 
e profissional de reação contra os males produzidos pela cidade 
do século XIX e apresenta, após um século de debates sobre como 
planejar a cidade, uma simetria comum e inquietante: perceber que 
voltamos quase ao ponto de partida, quando a cidade é vista nova-
mente como um lugar de decadência, pobreza, mal-estar social e 
intranquilidade. Para esse autor, os teóricos retrocederam drastica-
mente às origens anarquistas do planejamento, o que não significa, 
porém, que não tenham chegado a parte alguma.

Em Palmas, esses laços do tempo também comparecem de for-
ma diversa nas teorias que influenciaram os arquitetos, na confec-
ção dos vários projetos, na crítica do planejamento, na revisitação 
do passado e na preocupação representativa com o futuro:

A ideia de futuro em Palmas também revela um descompasso, por-
que – o que seria o futuro para nós? Eu imagino um futuro tecnológico, 
uma cidade tecnológica e o sistema monumental de Palmas é contradi-
tório em relação à tecnologia, pois, ao invés de estar construindo um 
metrô, por exemplo, constrói-se símbolos do passado, então, eu não 
vejo uma cidade do futuro, que não teria uma tecnologia avançada. 
O futuro em Palmas é o futuro do Eldorado, de enriquecer, ter melhor 
qualidade de vida, pode ser nesse sentido, mas não no sentido da cidade 
em si, não tem nenhum símbolo que joga a cidade para o futuro. Apesar 
de se falar em construir um teleférico, mas um teleférico já tem quanto 
tempo? Falta assim, um símbolo, um referencial que remeta para o 
futuro, porque o monumento Coluna Prestes, o “18 do Forte”, globo 
de ouro, isso não é símbolo de futuro, é símbolo de poder. (Narrador 1)
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É inspirador o ambiente, é inspirador... você imagina eu cami-
nhar por esse deserto, que apenas com o traçado desenhado do barro 
das ruas, você imagina um poeta caminhar por isso, arrepiado pela 
sensação de futuro... é mais do que literário, arrepiado por saber que 
dali brotaria prédios, pessoas, relações, amores, desamores, fábricas, 
ilusões... andava isso tudo a pé, de cabo a rabo, saía da Prefeitura e 
vinha até aqui, chegando cheio de barro e todo feliz da vida, de pre-
senciar um lugar novo no mundo, onde talvez não se repetisse vícios 
das sociedades antecessoras. (Narrador 7)

Observamos nas imagens e narrativas que a imaginação do futu-
ro não apenas torna-se lembrança, mas alimenta-se dela. A própria 
ideia do contingente populacional esperado de um milhão e meio de 
habitantes é uma projeção com base nos processos que ocorreram 
em Goiânia e Brasília, capitais que hoje possuem esse contingente 
populacional e atingiram essa cifra em poucas décadas. Goiânia, 
por exemplo, é uma cidade radiosa (Figura 65), projetada para cin-
quenta mil habitantes. O incremento populacional que recebeu, 
posteriormente, gerou novos problemas para sua estrutura. 

Figura 65 – Cartão-postal com vista aérea da Praça Cívica em Goiânia.
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Figura 66 – Palacinho da Cultura. Fonte: Almanaque Cultural do Tocantins, ano 2, n.12, 
nov. 2000.

Outro elemento que também merece nota é a tentativa de es-
tabelecer rapidamente no espaço os suportes da lembrança, como 
temos o tombamento do Palacinho – barracão de madeira onde se 
instalou o primeiro governo de Siqueira Campos. Uma das revistas 
panfletárias de divulgação do Estado, publicada no ano 2000, mos-
trava uma foto colorida da edificação e outra logo abaixo em branco 
e preto, dando um sentido de longa duração (Braudel, 1982) para 
o acontecimento. Nota-se que as duas imagens, correlacionadas 
na foto, são contemporâneas, considerando que o lançamento da 
pedra fundamental da cidade ocorreu em 1989 e que se trata de uma 
imagem publicada no ano 2000, ou seja, correspondem ao mesmo 
período, não haveria necessidade de apresentar um “envelhecimen-
to” do local retratado. A matéria enfatizava também a necessidade 
de preservá-lo como patrimônio.

Evidencia-se a preocupação com os suportes da memória no 
seu duplo papel: construir o passado e o futuro ao mesmo tempo, 
ou seja, a memória trabalhada nos dois sentidos, como propõe L. 
Carrol (2002). A construção do futuro dá-se, então, a partir de uma 
mediação criadora entre imaginação e lembrança. Bosi (1999) afir-
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ma que a lembrança é o refazer – a compreensão do agora a partir 
do outrora – e que não há percepção que não esteja impregnada de 
lembranças.  

De certo modo, essa multiplicação temporal a partir das ima-
gens causa um efeito psicológico perturbador; como esclarece Olal-
quiaga (1998), numa espécie de condensação poética, a história foi 
“substituída” pela geografia, as histórias por mapas, as lembranças 
por cenários. Para a autora, não perceberíamos mais o espaço/tem-
po como continuidade, mas sim como uma localização, um deslo-
camento no cosmos urbano/suburbano e, desse modo, o passado e 
o futuro foram trocados por ícones: fotos, postais e filmes. Objetos 
que cobrem essa sensação de perda.

Vivemos um período em que o acúmulo de informação e a ca-
pacidade de armazenar imagens e estilos temporais possibilitam 
ressemantizá-los a qualquer momento, assim como destruí-los ra-
pidamente. A teia imaginativa e desejante de estilos, ideias de todas 
as ordens, lugares e épocas coloca em marcha uma coexistência que 
gera estranhamento, assim ruínas e sonhos podem se conjugar na 
cidade antes que ela mesma tenha acontecido:

O vídeo substitui o diário pessoal, eles devem ser novamen-
te registrados. Feitas de imagem, a cultura urbana é como uma 
parede de espelhos, com seus reflexos reproduzidos ao infinito. 
Confrontados com suas próprias imagens tecnológicas, a cidade e o 
corpo se tornam ruínas. Até mesmo a tecnologia é atacada por uma 
obsolescência que a torna instantaneamente velha. Estamos dian-
te de uma paisagem transitória, onde novas ruínas se empilham 
continuamente uma sobre as outras. É em meio a essas ruínas que 
procuramos por nós mesmos. (Olalquiaga, 1998, p.133)

A imagem urbana de Palmas induz a olhar suas projeções a par-
tir de associações múltiplas, reconstituindo percepções diversas, 
intertextualizadas nas suas nuanças semióticas. A cidade incorpora, 
como compreendemos ao longo do trajeto, a síntese entre relações 
estilísticas e poder, assim como a síntese dos múltiplos tempos e sua 
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natureza plástica e móvel. Essa possibilidade de refletir metodolo-
gicamente a cidade sob o prisma cultural e teorizá-la nos permite 
avaliar o intenso teor de colagem entre a realidade e a representação 
e o modo como ambas fusionam e se confundem.

A realidade é que Palmas é bem eclética, essa mistura de símbolos 
e de formas, o pós-moderno, os últimos modernos, os últimos rococós, e 
mesmo culturalmente você tem uma mistura, uma diversidade cultu-
ral, tem pessoas de todos os locais, pessoas com suas bagagens, com 
os seus costumes, há uma mistura de tudo. Uma volta na cidade de 
Palmas é uma aula de urbanismo, disse uma arquiteta do Ministério 
das Cidades, é uma aula de urbanismo, de como fazer e de como não 
fazer. Você consegue ver nas quadras, em pontos especiais, relações 
sociais distintas, ou seja, a estrutura da quadra proporciona um tipo 
de convívio que não é igual em toda a cidade e é bastante diferente do 
centro. (Narrador 4)

As frisas do Palácio resgatam a história de Teotônio Segurado 
a Siqueira Campos, uma história cheia de contradições, assim como a 
ideia de futuro. É uma cidade futura, porque existe ali a sociedade que 
não é alheia ao futuro, ela está buscando um futuro e, nesse sentido, 
eu acho que é em função de ser uma cidade administrativa, ela vai 
conduzir o desenvolvimento do Estado, então, o discurso do Eldorado, 
da nova fronteira do capital. A ideia de que as pessoas podem vir para 
cá e vão se dar bem. A maioria não se dá, a maioria vai ter problema 
de moradia, de desemprego. O nome das vias produz a sensação de 
estar na cidade errada, a solidão daquele espaço que tira a ideia de 
aglomerado, de adensamento, de convivência. (Narrador 1)

Sem os traços do relógio, a perspectiva temporal é algo de in-
visível: uma maneira de captar um conjunto de acontecimentos 
que se assentam numa particularidade. O tempo não se deixa ver, 
tocar, ouvir, saborear; diretamente, ele escapa aos sentidos, assim, 
as formas de medir o tempo apresentam um alto nível de síntese, 
harmonizando atividades e adaptando-as a processos externos que, 
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em estágios posteriores, formam os símbolos que se repetem no 
mostrador dos relógios, nas datas dos calendários (Elias, 1998).

A ausência é o tempo nos seus desvãos, possível apenas numa 
apreensão não linear e não cartesiana do tempo. A concepção de 
tempo na pós-modernidade traz com força essa ideia de ausência. 
Haesbaert (2006, p.169) demonstra nos seus estudos que a diferen-
ça na espacialização de presença e ausência é um dos componentes 
paradigmáticos que justificam estabelecer uma distinção entre mo-
dernidade e pós-modernidade:

Shields coloca a questão da síntese aparentemente paradoxal 
entre distância e presença, lembrando que, apesar de comumente 
associarmos presença e proximidade, ausência e distância, o es-
trangeiro é sempre o distante-presente. Num sentido temporal, há 
uma relação entre presença e agora [nowness], o presente. Mas se o 
passado é visto como “uma série de ‘agoras’ em contínua passagem”, 
ele é “um agora que passou”, tornando-se assim, uma ausência “con-
cebida como um tipo de presença” (p.187). Com mais razão ainda, o 
espacialmente distante pode-se fazer “presente”, numa dissociação 
entre presença aqui (espacial) e presença agora (temporal). Ausên-
cia, assim, torna-se simplesmente uma não presença, definida que é, 
sempre, em sua relação com a presença. (grifos nossos)

A relação de presença e ausência e a preponderância da ausência 
em vários modos de manifestação espacial e temporal – as diversas 
retomadas do passado, a organização de anacronismos no presente, 
sob a forma de citação – fazem do tempo ausente não apenas uma 
intuição profícua para compreender o contemporâneo, mas o tem-
po característico da pós-modernidade. 

As cidades planejadas modernas ou “pós-modernas” têm em 
comum com essa condição, a perspectiva de serem criadas a partir 
de ausências. No caso de Brasília, a tentativa de anulação do passa-
do, a negação da história, trouxe, de certo modo, também um tem-
po ausente: o passado se converteu em símbolos enigmáticos, de-
formados, como já vimos, e o presente é sempre futuro civilizador 
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que pode rapidamente ser convertido em  ruínas – uma ilustração, 
entre outras, desse aspecto está na representação de Brasília, a partir 
da entrevista realizada com Oscar Niemeyer por Clarice Lispector 
(1999)1 que, nessa intertextualização, abriu um leque: tomou a poé-
tica da ausência inscrita na cidade, já trabalhada nas suas crônicas, e 
uniu espaços e sentidos para questionar o arquiteto – Niemeyer, ao 
considerar as impressões de Lispector (1992), não comenta apenas 
a intenção de ter construído a cidade plena de surpresa e invenção 
e a ideia de que “as colunas do Alvorada seriam os elementos arqui-
tetônicos mais importantes depois das colunas gregas”, mas chega 
a falar das belas ruínas que a capital poderia vir a ser. 

A cidade do tempo ausente adensa as simulações temporais, 
provocando um efeito hipnótico quando se move entre o passado 
(seja no apagamento ou na retomada) e o futuro da sua criação/pre-
servação, entre instituir o moderno e, no caso de Palmas, superá-lo. 
A busca é o novo: a nova cidade e a cidade nova.

A dialética da multiplicidade que envolve esse tenso ir e vir, 
ficar e partir da espacialização do tempo, por meio das ideias e dos 
artefatos instalados e planejados para a cidade, lhe dá uma super-
ficialidade imanente, na qual as imagens desejadas ou construídas 
pudessem evocar o tempo e nele as substâncias de memória, de 
futuro, de arcaico, de moderno, de pós-moderno. Além das refe-
rências a Brasília, também identificamos outros exemplos, como 
vimos no projeto de um político local de construir, em Palmas, uma 

 1 Como trabalhamos no Capítulo 1, o texto de Clarice Lispector sobre Brasília 
é impregnado de metáforas da ausência: o silêncio, a brancura, a solidão, o 
não habitado. Para Martins (1998), a partir dos textos de Clarice, Brasília é 
apresentada como a esfinge utópica, imbuída da ideia de civilização estética; 
interpretada na sua configuração paradoxal de utopia e fracasso – o projeto e a 
construção/povoamento –, a Brasília de Clarice é vista através da monumen-
talização em modalidades excessivas, portanto, fantasmática, espiritual e flu-
tuante, é o empuxe para o absoluto, imagens que garantem sua esfera mística no 
impulso de ultrapassagem contínua, surge o mal-assombramento, a ambiência 
saturada de mitos. O texto aproxima-se do não texto, com sua estrutura fugi-
dia, fluída, ruinosa, descosida, aparecente-deaparecente, no entrelaçamento 
contínuo dos processos metonímicos e metafóricos.
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Torre Eiffel, semelhante à que foi instalada em Paris. A justificativa 
dessa instalação seria que a torre traria modernidade e empregos. 
Esse projeto, como muitos outros que não chegaram a ser executa-
dos, têm de importante os sentidos: como se o símbolo, o signo e o 
ícone, por si sós, pudessem trazer o moderno; o moderno também, 
nesse exemplo, é picotado nas suas diferentes fases. 

A fragmentação da cidade com muitas quadras desenhadas e 
vazias esperando uma população para habitá-las, que não se sabe de 
onde virá, é outro exemplo dessa memória para o futuro – memória-
desejo, memória-lembrança/representação, memória-imaginação – 
o esforço dos arquitetos de pensar uma cidade que superasse não 
apenas as críticas do modernismo de Brasília, mas ela própria se 
soma ao esforço do político de alcançar o mesmo efeito midiático de 
Brasília. Para eles, Palmas teria ainda o papel de trazer as referências 
da história do Tocantins, reafirmando-o, em detrimento do norte-
goiano, como os arcos do Palácio Araguaia e de outros edifícios 
públicos; seriam lembranças dos arcos históricos de Natividade2 e 
a cor vermelha das suas construções traria a lembrança dos artigos 
de cerâmica da região, assim como comparecem as homenagens às 
etnias indígenas do território. No interior da Praça dos Girassóis, 
há uma Praça Krahô e, segundo informações obtidas no museu Pa-
lacinho, a ideia inicial era que as rotatórias centrais tivessem cores 
distintas que simbolizassem essas etnias; ao mesmo tempo, para 
esses observadores/construtores, a cidade configuraria também o 
processo civilizador. Nesse aspecto, quando observamos Palmas, 
em relação às outras cidades do Tocantins, vemos uma ruptura na 
paisagem. Ela difere totalmente da organização das demais cidades 
do Estado que têm características próximas à primeira era da cidade, 
como descreveu Portzamparc (1992).

Como disse um escritor regional, Palmas funcionou com uma 
esponja que absorveu para ela os recursos e as ideias das outras 

 2 Cidade histórica do Estado do Tocantins, ícone da extração do ouro, a partir da 
mão de obra escrava. Os arcos de natividade foram construções com a explora-
ção dessa mão de obra e os arcos em Palmas seriam uma homenagem, segundo 
os arquitetos, às igrejas construídas por mãos escravas.
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cidades do Tocantins; embora haja referencias ao passado, ela é 
uma cidade contemporânea, não dissociada também do paradigma 
informacional.

O ideal técnico científico contemporâneo, segundo Pelbart 
(1993), consiste em absolutizar o tempo, tratando-se, assim, não 
mais de ganhar tempo, mas de abolir o tempo, a velocidade, a ponto 
de dispensar o próprio movimento no espaço; anularia não só a geo-
grafia e o tempo de duração desse deslocamento, mas a própria ideia 
de espaço, de tempo e de duração, o ideal do tempo zero e da distân-
cia zero. Nesse regime de instantaneidade, Pelbart (1993) argumen-
ta que o modelo ideal para pensar essa “abolição” é a informática, 
para qual o anseio é a informação total, que não apenas prevê um 
acontecimento, mas reage a ele antecipando-o e neutralizando o seu 
advento. Assim, o futuro está completamente determinado, a tal 
ponto que, o que vem depois de uma cronologia linear, já vem an-
tes, antes mesmo do presente; assim, é claro que aquilo que é conhe-
cido de antemão não pode ser experimentado como conhecimento. 

Um dos nós dessa trama do tempo e da temporalidade, segundo 
Pelbart (1993), é o desafio de pensar um tempo que brote do in-
forme e do indecidido, ou seja, propiciar condições para um tempo 
“incontrolável”, não programável, que possa trazer o acontecimen-
to que as tecnologias contemporâneas insistem em neutralizar:

Pois é da ordem do tempo em sua vinda, e não da sua anteci-
pação... não da abolição do tempo, mas de sua doação. Não liber-
tar-se do tempo, como quer a tecnociência, mas libertar o tempo, 
devolver-lhe a potência do começo, a possibilidade do impossível, 
o surgimento do insurgente. Trata-se aí de um tempo que escaparia 
à presença, à presentificação, à continuidade, dando lugar as outras 
aventuras temporais. (Pelbart, 1998, p.36)

A partir dessa exposição, podemos pensar que, se a cidade for 
interpretada apenas pelo paradigma informacional ou produtivo, 
inserimo-la numa condição paradoxal, pois a velocidade não apenas 
determinaria uma rápida passagem, mas anularia o próprio espaço 
e tempo, a brevidade excessiva também assinalaria uma ausência. 
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A produção da cidade moderna seguiu o padrão fordista, seto-
rizou espaços, serializou-os com as mesmas formas/paisagens etc. 
Mas o que seria compreender a cidade como uma produção Just-
in-time? – numa tradução literal apenas no tempo – não seria negar 
os seus desdobramentos posteriores? Um carro produzido nessa 
lógica é consumido antes que a produção seja finalizada e imedia-
tamente cai em obsolescência para em seguida ser substituído, mas 
uma cidade alimenta-se de tempo e na sua constituição simbólica 
transcende a lógica do produto. No caso da cidade planejada ou 
projetada e implantada, ela continua a produzir-se, criar-se e orga-
nizar-se depois do seu estabelecimento inicial, que apenas parece, 
em princípio, definitivo. A extremização da velocidade somente 
notifica uma ausência; ainda num período compreendido como 
“pós-industrial” e “pós-moderno”, talvez as cidades não sejam 
mais “produzidas”, apenas criadas. Contudo, apesar de toda crítica 
contemporânea ao ato de “planejar” – experiência diretamente vin-
culada à modernidade e as cidades modernas –, essa experiência não 
será esquecida ou totalmente abandonada. Assim como não há uma 
mudança além da estrutura das sensibilidades, também as cidades 
continuam sendo tanto produzidas como criadas.

Mito, poder e estética

O mito da construção de uma nova civilização foi reapropriado 
no contexto de construção de Palmas e manifestou-se de diferen-
tes modos em falas distintas, acentuando a localização geográfica 
como índice desse acontecimento. Mas é na perspectiva política, 
na construção do mito autoforjado que ele se efetivou, retomando 
tanto a “jornada do fundador”,3 como a construção da “nova civi-

 3 Matéria publicada no Almanaque Cultural do Tocantins, “A criação de Palmas” 
(ano 2, n.6, p.14, maio 2000), aborda o surgimento de Palmas, a última capital 
planejada do século XX, atribuindo o nascimento da cidade à determinação do 
governador Siqueira Campos, seu criador e idealizador. 
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lização”. Neste último aspecto, acabou por estabelecer certa seme-
lhança com o mito de Dom Bosco para fundação de Brasília, como 
comentado por Holston (1993). Desde a metade do século XVIII, 
a ideia de transferir a capital do Brasil para o interior desabitado 
foi o sonho de muitos visionários. Coube ao italiano Dom Bosco a 
realização de uma profecia que previra o surgimento de uma cidade 
em determinada localização geográfica, da qual surgiria uma nova 
civilização:

Um desses visionários, o italiano Dom Bosco, tornou-se o pa-
droeiro de Brasília devido a uma profecia desse gênero. Segundo os 
intérpretes de sua revelação, ele vislumbrou o lugar da cidade, 75 
anos antes de sua construção, como sendo a Terra Prometida. Em 
30 de agosto de 1883, o santo sonhou que estava atravessando os 
Andes de trem, rumo ao Rio de Janeiro, em companhia de um guia 
celestial. [...] A interpretação oficial sustenta que a topografia dessa 
visão corresponde exatamente à do sítio de Brasília, construída en-
tre o décimo quinto e o décimo sexto graus de latitude... A profecia 
de João Bosco é um dentre os vários mitos de fundação oficialmente 
reconhecidos nos monumentos e nos livros de história da cidade. 
(Holston, 1993, p.23-4)

As publicações oficiais sobre a sociedade e a cultura no Tocan-
tins, que circularam entre 1999 e 2002, em folhetos e almanaques 
(Almanaque Cultural do Tocantins), tiveram o papel de apresentar 
as lideranças políticas desse período e as suas realizações. Além do 
reestabelecimento do mito de fundação, Siqueira Campos procurou 
criar também uma simetria entre si e outras personagens históricas, 
dentre elas Teotônio Segurado e Juscelino Kubistchek.4 De sua 

 4 O Almanaque Cultural do Tocantins (ano 1, p.13, out. 1999) publicou matéria 
sobre figuras ilustres, apresentando em coluna sequenciada as duas perso-
nagens Teotônio Segurado e Siqueira Campos. Outras manifestações desse 
naipe revelaram-se na tentativa de Siqueira Campos de trazer para Palmas os 
emblemas de tudo que ele considerou memorável, como a saga de Juscelino 
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admiração por este último derivariam todas as simulações e asso-
ciações entre a história da fundação de Brasília, JK e sua própria 
história política, sintetizada na criação da cidade de Palmas – simu-
lação que se manifesta na paisagem, por exemplo, na organização 
arquitetônica das secretarias de Estado, na primeira construção de 
madeira para abrigar a sede do governo – o Palacinho é idêntico ao 
Catetinho –, a impressão de que se tem é de déjà vu (Figuras 67 a 
71). Assim, as paisagens que corresponderam à sua intervenção 
apresentam essa semelhança ou simulacro.

Figura 67 – Palacinho da Cultura. Fonte: Almanaque Cultural do Tocantins, ano 02, n.12, 
p.2, nov. 2000.

  Kubitschek, a simulação de Brasília, e aspecto do já visto, como mais uma mo-
dalidade do moderno. Várias simetrias tanto na política como na imagem da 
cidade (como vimos, os “vinte anos em dois”, lembrando os “cinquenta anos 
em cinco”, o surgimento da nova civilização e mesmo as questões geopolíticas 
da instalação a capital no centro do Estado e na margem direita do Rio Tocan-
tins para consolidar o território tocantinense etc.).
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Figura 68 – Catetinho (Brasília – DF).

De acordo com Holston (1993), entretanto, J. Kubitschek não 
tomou parte ativa na concepção ou no detalhamento das propostas 
do plano de Brasília. Sua atitude foi fundamentalmente política, 
confiando aos arquitetos e urbanistas, e outros seguimentos en-
carregados do planejamento, tudo que se referia a essa elaboração. 
Siqueira Campos, diferente de JK, não apenas fez a retomada sim-
bólica do passado, mas interveio esteticamente na cidade, deter-
minado imagens e associações. Deslocou e personificou mitos e a 
própria história, atribuindo à cidade questões que a colocam numa 
condição estética muito peculiar. Até os símbolos do socialismo 
e do comunismo que apareceram em alguns monumentos podem 
ser advindos do imaginário das propostas “socialistas” do plano de 
Brasília. No entanto, se, na primeira (Brasília), isso emergiu como 
uma real intenção de gesto dos arquitetos, na segunda (Palmas), foi 
apenas mais uma estética, uma colagem.

A “jornada do herói”, empreendida por Siqueira Campos, tan-
to nas associações que estabelecera com a história, como nas suas 
recomposições simétricas com outros vultos, ganhou múltiplas re-
presentações que se duplicaram na cidade e nas publicações distri-
buídas à população. Dentre os vários exemplos, podemos apontar o 
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“Painel das Lutas” e o “Painel das Conquistas” – obras do artista 
plástico goiano D. J. Oliveira –, as duas expostas no salão de entrada 
do Palácio Araguaia. Tanto nas lutas de criação do Estado do Tocan-
tins quanto nas “conquistas”, o papel principal recai sobre a perso-
nagem Siqueira Campos (Figura 72). As narrativas do painel eram 
constantemente detalhadas e explicadas nas publicações oficiais:

o talentoso artista resgatou o papel da Igreja Católica, na pessoa do 
religioso Dom Alano Du Noday, e, ainda, o brigadeiro Lysias Rodri-
gues, o político e literário Trajano Coelho Neto, a decisão do presi-
dente Juscelino Kubitscheck de construir Brasília e a abertura da ro-
dovia Belém Brasília, a chegada de José Wilson de Siqueira Campos 
na Vila de Colinas, Município de Tupiratins, o primeiro Congresso 
de Estudo dos Problemas do Norte Goiâno (Conorte), a apresenta-
ção do projeto de Lei Complementar para criar o Estado do Tocan-
tins, a greve de fome de Siqueira Campos em protesto ao veto presi-
dencial ao projeto de criação do Estado do Tocantins e a instalação 
de sua capital, Palmas. (Almanaque Cultural do Tocantins, 2002, p.6)

Figura 69 – Esplanada das Secretarias de Palmas. Fotografia tomada em fevereiro de 2008. 
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Figura 70 – Visão panorâmica de Palmas. Fonte: Tocantins História Viva, Fundação 
Cultural, p.18.

Figura 71 – Esplanada dos Ministérios (Brasília - DF). Fotografia tomada em setembro 
de 2007.

Numa espécie de palimpsesto histórico, até mesmo recorren-
te em anacronismos, como haver nas Frisas uma bricolagem de 
personagens históricas e o desencaixe de algumas temporalidades 
representadas nesses painéis como aves pré-históricas e em seguida 
os bandeirantes. Contudo, seu foco é a via-crúcis empreendida pelo 
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“político-herói”; centralizando esse tema, o painel culmina com a 
greve de fome realizada pelo personagem em 1984, “sensibilizando 
todo o país”, segundo esse documento, e com a conquista, em 1988, 
da criação do Estado do Tocantins, bem como a criação de sua ca-
pital, representada na última faixa de azulejos no final do painel, 
pelos tratores e os girassóis:

Após a solenidade de instalação da Capital e lançamento da 
sua Pedra fundamental, o Governador Siqueira Campos assumiu 
o comando de um trator de esteira D-8, e acionando a máquina, 
acompanhado pela multidão, abriu simbolicamente, sob incontidos 
aplausos, as duas mais importantes vias públicas de Palmas, que 
levam os nomes do desembargador Joaquim Theotônio Segurado 
e Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira. Iniciou-se, assim, 
a construção de bela, aprazível e iluminada metrópole que hoje 
ergue-se exuberante e progressista entre o Rio Tocantins e os con-
tra-fortes da Serra do Carmo. Daquele dia em diante, as máquinas 
nunca mais deixaram de funcionar, transformando Palmas e o To-
cantins num verdadeiro Canteiro de Obras. (Almanaque Cultural 
do Tocantins, 2002, p.8)

A “jornada do herói”, para usar uma expressão cunhada por 
Campbell (1990), também se apresenta no exterior do Palácio Ara-
guaia, com outra obra – As Frisas – contornando-o em 68 cenas e re-
petindo a temática da Saga do Estado5 nos seus aspectos geopolíti-
cos e mítico-religiosos (Figura 73). Mas essa composição estética do 

 5 Segundo o Almanaque Cultural do Tocantins (2002, p.15), na matéria “Frisa do 
Palácio Araguaia”, “A Frisa é uma obra de arte no estilo arquitetônico clássico, 
que, em 68 cenas, conta a história geopolítica do Estado [...], no período de 
1590 a 1989... em alto relevo, confeccionada à base de fibra de vidro, mede 
aproximadamente 100m de comprimento x 2m de largura. São 80 personagens 
que figuram na obra, representando cenas desde a descoberta das cabeceiras 
do rio Tocantins pelos bandeirantes, no então norte goiano, passando pelos 
mistérios, a religiosidade, as lutas separatistas, de Teotônio Segurado ao atual 
governador Siqueira Campos, até a glória de criação do novo Estado. O ciclo 
se fecha com o quadro da primeira missa realizada em Palmas e a progressista 
cena da Usina Hidroelétrica Luís Eduardo Magalhães”.
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personagem chega aos limites nas narrativas populares, pois várias 
pessoas entrevistadas comentaram que nesse período do governo 
Siqueira Campos as crianças e jovens recebiam nas escolas uma es-
pécie de cartilha cuja personagem central era o “Siqueirinha”, uma 
figura animada do político com capa de Super-herói, representando 
de forma maniqueísta “o partido do bem”, segundo as narrativas – 
passagem que é sempre lembrada com humor pelos depoentes – 
esses fatos não só reafirmam a imagem Kitsch, mas revelam que a 
atitude de Siqueira Campos no poder não foi somente política, mas, 
sobretudo, estética.

Existe uma coisa só: o chicote... ele comandou isso a ferro e fogo, 
não tem jeito nenhum, impressionante o tanto que ele mandava e 
estabelecia datas e ‘ai’ se não cumprisse! Ele tinha dois anos, como 
ele ia construir uma capital em dois anos, ele foi eleito num mandato 
provisório, e ele sabia mandar mesmo, quer dizer, na hora de escolher 
o terreno, foi ele que escolheu, não pensa que fomos nós, nós não...  na 
hora de escolher, foi ele que escolheu, a Avenida Teotônio Segurado, 
foi ele que escolheu, na hora de colocar o palácio, foi ele que escolheu. 
Entendeu o que é? Ele mandou, mas mandou mesmo e tudo foi coman-
dado por ele... a hora que ele viu a perspectiva, ele começou a chorar, 
a primeira vez que eu vi o Siqueira fraquejar, ele sentiu que aquilo era 
a cidade dele. (Narrador 5)

Foram distribuídos muitos documentos que objetivavam a di-
vulgação da construção da cidade e a formação do Estado. No do-
cumento intitulado Palmas. A capital do ano 2000, observamos 
textualmente a tônica desse específico conteúdo estético:

Uma pujante civilização nasce agora ao Norte do Paralelo 13... 
Os vapores das nascentes da sinuosa Serra do Lageado e do curso 
do Rio Tocantins se fundem em nuvens, emanada das águas da 
futura represa do Lageado. Nesse plano de paz e harmonia destaca-
se a área onde está sendo construída a futura capital do Estado do 
Tocantins. Eis porque Palmas. Eis o porquê de uma nova civiliza-
ção. (Palmas. A capital do ano 2000, folder)
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Figura 72 – Painel Cerâmico “Painel das Conquistas”. Fonte: Almanaque Cultural do 
Tocantins, ano 4, n.35, p.9, out. 2002.
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Esse documento, em formato macrobrochura, apresentava as 
concepções humanistas e ecológicas da capital, com vários mapas, 
esboços urbanísticos e explicações sobre a urbanização – a cidade 
vista como painel de modernidade – e culmina com um texto inti-
tulado “Quando os heróis fazem a história”:

No princípio, como um pequeno D. Quixote... E de repente 
o sonho de tantas gerações se transforma em edificante realidade: 
A Assembleia Nacional Constituinte aprova a criação do Estado 
do Tocantins. Siqueira Campos é ungido, pelo povo agradecido, o 
primeiro governador do mais novo Estado da Federação. E entra 
definitivamente para História. Como um herói que soube fazer 
História. (ibidem)

Com base nessas práticas controversas, podemos afirmar que a 
personagem apresenta-se na história como um estrategista simbólico:

Miracema virou um Eldorado e com um ano passou a ser uma cida-
de fantasma, cheia de prédios que nunca serão terminados. Houve um 
problema também na mudança da capital, quanto aos empecilhos jurí-
dicos para transferir. Dirceu Adolfo perguntou, mas governador como 
é que a capital vai para um lugar que não tem nem casa? Aí o Siqueira, 
com todo o poder nas mãos, falou: eu levo o meu guarda-roupa e a ci-
dade vem atrás. E foi mais ou menos isso, porque tinha um prédio que 
construíram rapidamente, o Palacinho, esse museu foi a primeira casa 
construída, é de madeira e já está lá como Patrimônio. (Narrador 1)

A relação entre mito, poder e estética é oportuna para pensar-
mos na construção da imagem de cidade de Palmas, porque é im-
possível dissociá-la do seu “idealizador”, mesmo que haja diversas 
críticas em relação às posturas assumidas, o seu nome está inscrito 
na criação/construção da cidade. A atuação de Siqueira Campos 
compareceu em todas as falas e por mais força que a ideia da ci-
dade como uma criação coletiva tenha adquirido, não é possível 
divorciá-la do caráter personalista que essa adquiriu, gerando até 
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mesmo equívocos interpretativos pela inscrição imaginária que essa 
bricolagem apresenta.

O que se observa, entretanto, nessa tentativa de popularização, 
por meio da busca pela celebridade, pela atualização do mito e, por 
fim, pelo voto, numa atitude tão política quanto estética, é que ge-
rou (ainda que a criação do Estado e da cidade seja vista como obra 
coletiva) um questionamento por parte dos narradores: se não hou-
vesse essa figura mítico-política e suas deambulações, o Estado do 
Tocantins e a cidade de Palmas teriam sido criados? Pois as forças 
políticas em oposição naquele contexto achavam a construção de 
Palmas um absurdo, sem falar que várias forças localizadas queriam 
que a capital fosse instalada em uma das cidades já constituídas.

Talvez a atitude mais personalista de Siqueira Campos, e aí está 
sua “utopia”, tenha sido re-empreender o mito no ato de criação da 
cidade, e a atitude mais coletiva, as pessoas acreditarem nele. Cam-
pbell (1990) afirma que “não importa a veracidade de um mito, mas 
o que importa é sua capacidade de guiar os homens”; tal afirmação 
foi utilizada como epígrafe, num filme intitulado No coração dos 
deuses (patrocinado pelo governo de Siqueira Campos), que mostra 
paisagens históricas do Tocantins, mais precisamente da cidade de 
Porto Nacional, situada a 60 quilômetros da capital, Palmas. 

Tal filme propõe a ideia de um lugar absorvido pelo passado, 
de uma temporalidade extremamente lenta, tanto que os persona-
gens, a partir do lugar, tomam um atalho para o passado, ou seja, 
partindo de Porto Nacional, no final do século XX, passam a viver 
o percurso de Fernão Dias, transportando-se para o Brasil Colônia 
e ensaiando uma fábula temporal. 

Porto Nacional do século XX aparece no filme como uma paisa-
gem-ruína que remete ao Brasil Colônia, onde a lenta temporalida-
de manifesta-se na velhice das casas e das ruas, mas, especialmente, 
na preservação dos mitos e nas reminiscências. 

As paisagens em ruínas das cidades – herança do antigo norte-
goiano – unem-se às permanências que vão além da memória e da 
nostalgia, constituem-se em verdadeiras reminiscências: como cos-
tume preservado de chamar sinhá, os ritos mágico-religiosos, como 
as velas das Candeias que ainda aparecem nas janelas, os interiores 



244  VALÉRIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

das casas antigas que jamais se modernizam – a disposição e os pró-
prios objetos são conservações de um passado que ainda se vive – 
e as lendas por um fio de esquecimento. Tudo isso se constitui em 
ruínas da linguagem. Essas reminiscências chegam à contempora-
neidade, tornando a condição pós-moderna ainda mais curiosa.  

É próprio da cultura do Tocantinense conservar as lendas e acre-
ditar nelas, e a constatação de tal capacidade não assume, aqui, 
nenhum tom pejorativo, ao contrário, esse acervo vivo constitui seu 
maior patrimônio, que ainda resiste à violência cultural, represen-
tada, em certo sentido, pelo processo de modernização.

 O filme No coração dos deuses capturou bem as impressões cul-
turais do lugar e, talvez, por essa capacidade de acreditar em lendas 
é que Palmas tenha surgido nesse ponto, como muitas cidades, 
também de uma forma mítica, com um pai fundador mítico, mas 
não apenas mítico, especialmente midiático. 

Outro filme estreado no cinema em 2003, intitulado Deus é 
brasileiro, de Cacá Diegues – filme esse que contou com o apoio do 
governo do Estado do Tocantins –,  também mostra cenários do To-
cantins, incluindo uma imagem da cidade de Palmas  (Figura 74), 
numa cena de vívida energia psicológica, garantida pela força da 
imagem e pela sonoplastia. O filme em si é uma dissertação sobre a 
corrupção; a apresentação de Palmas, entretanto, tinha o caráter de 
destacar a cidade, lançá-la cada vez mais na mídia, o que já aconte-
cia na elaboração do projeto urbano.  

Figura 73 – Frisas – fragmentos – Padre luso e bandeirantes. Fonte: Folder. Frisa do Palácio 
Araguaia, Secretaria da Cultura s. d.
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Figura 74 – Imagem da cidade de Palmas – cena do filme Deus é brasileiro, 2003.

A atuação de Siqueira Campos imprimiu na cidade uma visão 
particular, associando mito, poder e estética, a cidade ganhou, ao 
menos nesse contexto de tempo ausente, a imagem dos seus sonhos, 
desejos e obsessões. Para cobrir a cidade de girassóis, segundo a 
informação que recebemos no Museu Palacinho, ele teria mandado 
colocar nos contracheques dos primeiros 180 funcionários do Es-
tado as sementes de girassol e os convidou a plantá-las nos espaços 
públicos, sobretudo no vasto espaço abrigado pela Praça dos Gi-
rassóis. Para alguns, a lembrança dos girassóis secos constitui uma 
paisagem desoladora, mas eles permanecem ainda simbolicamente 
petrificados na cidade.

As metáforas engendradas por Siqueira Campos acabaram por 
receber as sanções sociais, no sentido político, muitas de suas ações 
são, consideravelmente, percebidas e muito criticadas popularmen-
te. No cruzamento de tantas vozes, esse elemento compareceu por 
um lado, mas, por outro, no sentido mítico, o seu reconhecimen-
to se deu tanto na aceitação da imagem da cidade, até mesmo no 
“orgulho da capital”, mapeado nas narrativas, como na aceitação 
popular dos monumentos e dos símbolos.  

Os narradores se dividiram entre assumir a história oficial e 
negá-la, e isso não é apenas um caso de contradição, mas de para-
logia, porque ocorre ao mesmo tempo, nas mesmas falas; também 
se sentem parte integrante desse nó temporal – entre o passado e 
o futuro – o que lhes dá a convicção de estar em “plena História”, 
cabendo-lhes decidir para que tempo seguir.
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Na metáfora do “processo civilizador”, Siqueira Campos seguiu 
a trilha para trás, enquanto os arquitetos a seguiram para o futuro, 
como podemos observar:

O Palacinho é a primeira residência do Siqueira e foi para lá que 
ele foi, acho que ele foi com a cama dele e mais algumas coisas ape-
nas, e a cidade veio atrás. Mas houve uma jogada geopolítica para 
a construção da Capital. É preciso entender que o Siqueira, além de 
ser uma pessoa que estava envolvida com a criação do Estado, estava 
conduzindo esse processo e ganhou, também para governador, com 
todo o poder nas vontades dele. Nesses anos de luta, ele já conhecia o 
Estado e na cabeça dele estava tudo planejado. A cidade de Palmas é 
a obra síntese do Siqueira, podemos até utilizar uma metáfora e dizer 
que é o espelho do pensamento dele ou da própria imagem, mas acho 
que a cidade é um ponto de desequilíbrio para o Estado, porque ela 
puxa tudo para ela, ao passo que são muito pobres as outras regiões do 
Tocantins. (Narrador 1)

A relação entre Palmas e Brasília é uma aparência de parecência 
(Sic, de parecer), mas são filhas de concepções diferentes. As cidades 
e as formas de ocupá-las são diversas. Essa noção de semelhança é 
compreensível por causa do arranjo das vias principais em relação a 
algumas outras que formam uma espinha dorsal em cada parte, mas 
a concepção de Palmas é o oposto de Brasília, com todo respeito aos 
gênios de sua época, mas concebida baseada nos paradigmas daquela 
época, que previa uma separação de funções, que os tempos posteriores 
sabem que não eram convenientes. (Narrador 2)

Os mapas das duas cidades, quando comparados nas suas gran-
des linhas, distinguem-se totalmente (Figuras 75 e 76). O mapa de 
Brasília incorpora no desenho do avião a metáfora da máquina. Em 
Palmas, o traçado assume uma figuração mais orgânica: a cidade 
contornada pelas formas do relevo. 
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O tempo percebido a partir da leitura da cidade não se fixa, 
curva-se como um pêndulo que balança entre o passado e o futuro:

A ideia era construir uma cidade nova, mas ela não é nova... se 
considerar que o Siqueira Campos retomou os ideais de Brasília. Ele 
é um apaixonado pelo Juscelino, lembra o discurso do Juscelino – cin-
quenta anos em cinco – ele fez no Tocantins – vinte anos em dois – e a 
empresa que começou a construir Palmas chamava-se Novatins, uma 
cópia de Nova Capital, então é um espelho mal feito de Brasília. 
A avenida principal – Teotônio Segurado – ficou igual à avenida 
brasiliense e ainda essa ligação do cruzeiro. Juscelino é que tinha essa 
história de governo com religião. (Narrador 1)

Palmas, se você observar, é um cruzeiro apropriado, é bem o centro 
da cruz. Idealismo e ideologia – não tem bem definida a ideologia... 
– a primeira estrutura de poder, ele pegou tudo de Goiânia... pessoas 
que iam cumprir a ideia dele a risca... um pessoal chamado tropa de 
choque do Siqueira que é um grupo de burocratas... A ideia já estava 
elaborada e é uma ideia antiga, baseada nos preceitos de uma socie-
dade antiga, agrária, moralista etc. Então, o que tem de moderno no 
Estado é o plano da Capital, mas pode ser mais moderno para nós... 
Palmas foi implantada sim, e por isso não tem o vício do coronelismo, 
se você chegar em Porto Nacional, você sente que ele está na base, 
assim como em Monte do Carmo, em Natividade, em Palmas, você 
não vê essa ligação com a cultura anterior. Rompe ou tenta romper, 
não sei até que ponto. A ideia da cidade do Arquiteto era romper com 
esse tradicionalismo, ele dizia assim: essa cidade não é de ninguém, é 
de quem construir, entretanto, quem é que constrói em Palmas? Essa é 
a pergunta. Quem constrói em Palmas é o capital privado metamorfo-
seado com o público. (Narrador 1)

A imaginação do futuro também o desdobra em vários, abre 
um leque: os futuros não realizados, os quais, segundo Calvino 
(1990a), são apenas ramos do passado, ramos secos. O futuro do 
planejamento – aquele previsível, no qual as pessoas imaginam o 
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que vai acontecer – junto a esse, o futuro do diagnóstico econômico 
e das perspectivas da cidade em relação à expectativa nacional/
global da economia, o futuro da esperança individual, e, por fim, o 
futuro da sujeição, do devir que se abre à mudança, tanto quanto  à  
permanência, como podemos observar:

Eles sonharam mais do que realmente podia ser... O primeiro con-
tingente populacional a ser atingido em Palmas era de 250 mil pessoas 
para quatro anos, ainda não chegaram a isso. Eles pensavam em 
etapas urbanísticas para um contingente de um milhão de pessoas. 
Imagina! Como essa população toda ia ser transferida para Palmas, 
se na época não tinha um milhão de pessoas no Estado...  (Narrador 1) 

Palmas foi diferente... do ponto de vista do impacto de atração, 
ela foi muito maior do que em Brasília. Porque o que aconteceu em 
Brasília no início: o indivíduo foi obrigado a ir para lá. Trouxeram 
toda a instituição do Rio de Janeiro. Para o sujeito que era emprega-
do, foi dada uma série de vantagens, duplicou-se o salário, deu casa. 
Em Palmas, não. Em Palmas, o governo construiu um palácio, abriu 
uma rua, e falou assim: “vou vender os lotes, cada um que quiser que 
construa o seu negócio”. E nem asfaltou! Foi asfaltar muitos anos 
depois. Quer dizer, a atração do fato inusitado no brasileiro de novo. 
Aí não é nem Brasília e nem Goiânia, é o brasileiro em si que tem essa 
capacidade do inusitado do novo. (Narrador 5)

Quando as pessoas sabem, internalizam alguma coisa que elas 
podem tomar decisões de sua localização, de sua configuração, desse 
ou daquele modo elas passam a fazer parte do plano. Hoje os maiores 
defensores do plano de Palmas não são os arquitetos que fizeram, é a 
população e as manifestações são todas espontâneas... passou a fazer 
parte do imaginário popular que a cidade é planejada, que ele pode 
saber o que vai acontecer ao longo da cidade. (Narrador 2)

Palmas está formando uma tradição de cidade universitária, com 
isso ela vai amarrar as questões culturais... Ela é o centro de distribui-
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ção do país, ela está no meio do país, norte, sul, leste, oeste, quando o 
combustível custar caríssimo e um caminhão não puder andar mais que 
300 km, 400 km, devido ao custo, ele vai ficar em Palmas, que vai ser 
um centro de distribuição do país. (Narrador 5)

Passada a euforia, as coisas se acomodam no ritmo normal da 
cidade. Eu não acho que a cidade representa aquele futuro do Eldo-
rado... há uma disseminação de informação hoje na nossa sociedade, 
mais efetiva. A pessoa quando vem para cá, colhe mais informações 
sobre o que esperar dessa situação da dimensão da cidade – ocorrência 
do discernimento econômico – ...a cidade vai continuar a crescer, não 
digo como Eldorado, mas vai crescer com constância; se vier a ferrovia 
norte-sul vai receber um impacto positivo que certamente propiciará 
um escoamento da produção em larga escala, que terá que buscar as 
suas operações, as suas decisões em Palmas. (Narrador 2)

Um dos problemas que eu vejo em Palmas são as rotatórias, elas 
foram feitas muito pequenas, poderiam ter sido feitas maiores porque 
no futuro essas rotatórias vão desaparecer como aconteceu, por exem-
plo, em Goiânia. (Narrador 3)

Os prognósticos de mudança apresentam a fragilidade da ima-
gem urbana. A Praça dos Girassóis já teve tanto sua paisagem 
quanto a configuração espacial, alterada mais de uma vez. Cocozza 
(2006) analisa os vários desenhos que esse espaço já apresentou 
e observa que a história em Palmas é recente, diferenciada, viva, 
nela se confunde passado e presente de modo peculiar. A Praça dos 
Girassóis é o espaço onde tudo começou – a cidade conta uma história 
que ainda está sendo traçada e o projeto atual da praça sintetiza no 
espaço e no tempo a memória da cidade. 

Além das modificações já engendradas, muitas falas revelaram 
que nem todas as definições se efetivam completamente e tudo 
pode permanecer, tanto quanto está sujeito à destruição, como a 
transformação.
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 Discute-se a confusão dos endereços, a quantidade de rotatórias 
que a população acha excessiva, a inadequação das novas “esta-
ções” de ônibus e a insatisfação popular em relação ao abandono do 
terminal anterior. Os próprios monumentos que acabaram sendo 
reconhecidos e apropriados popularmente, não parecem efetivos na 
paisagem (Figuras 77 e 78).

As reminiscências, por sua vez, vão muito além do sertão arrai-
gado na cultura, a imagem-lembrança do Brasil Colônia figura nos 
monumentos, nas paisagens ressemantizadas, a partir de seu con-
teúdo estético-celebrativo e mítico-político, na celebração da pri-
meira missa, na imagem do cruzeiro, na imagem dos conquistado-
res duplicada nos espelhos. Segundo um entrevistado, nem D. João 
VI teve tanto poder na criação de órgãos públicos, no Brasil, como 
Siqueira Campos, em Palmas, com todo o risco hiperbólico dessa 
crítica específica, cunhada pelo entrevistado; tantas outras  acom-
panham a narrativa dos grupos que chegaram ao local correndo dos 
redemoinhos de poeira vermelha no início da construção de Palmas: 
as dificuldades pessoais, as dificuldades estruturais somam aos 
relatos das dificuldades que esses ainda enfrentam:

Quando cheguei, o Siqueira estava lá. Não conhecia ele e disse: 
“Prazer Governador”. Ele disse que queria que eu fosse com ele para 
Porto Nacional e contou a história e eu disse: “está bom governa-
dor, mês que vem a gente vai”. Ele disse: “Não, amanhã! Te espero 
amanhã”. O Siqueira era assim... A  avenida vai na perspectiva do 
palácio, mas esse não foi um desejo meu, foi um desejo do Siqueira, eu 
não ia fazer isso. (Narrador 5)

Siqueira Campos tinha uma origem comunista e lhe serve de inspi-
ração “Os Girassóis da Rússia”... O escultor que fez aquelas esferas, 
fez duas iguais no prédio da companhia telefônica no Rio de Janeiro, 
lá na praia de Botafogo. Na cúpula do prédio da Telefônica tem uma 
bola idêntica àquela do Palácio Araguaia. Eu perguntei ao Maurício 
Bentes, que falta de originalidade – você botou no palácio a mesma 
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bola que lhe encomendaram na Telefônica no Rio de Janeiro? – Ele 
ficou sem resposta! Então, as pessoas atribuem motivos: aquilo ali é 
uma simbologia mística do Siqueira Campos, ou seja, o imaginário 
coletivo sobre esses símbolos é muito mais pop do que a personalidade 
de quem propôs a construção. Outra questão é que os grupos de oposi-
ção se apegam a essa simbologia, identificando nela a intencionalidade 
política de Siqueira Campos, para tentar derrubar a sua imagem que 
é muito forte para a população... Essa identificação marca o embate 
político e tem objetivos eleitoreiros. (Narrador 7)

Figura 77 – Matérias publicadas sobre a retirada das esferas do Palácio Araguaia. Fon-
tes: Fotografia superior com título - O Jornal 2, outubro de 2006, ano XVII, edição 605 
(suplemento). Fotos inferiores: Primeira Página, 12 de novembro de 2006.
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Figura 78 – Estação Apinajé. Fotografia tomada em fevereiro de 2008.

As pessoas quando souberam que aqui seria uma nova capital che-
garam... Não havia poder público que desse conta de todas as inva-
sões. Eu trabalhava na prefeitura e a gente não conseguia entrar, tal 
o número de pessoas pedindo uma rede, pedindo um plástico preto, 
pedindo um pano para colocar no chão e dormir. Na prefeitura, toda 
gente querendo um mínimo de ajuda que fosse para ficar. Os assenta-
mentos ainda não estavam prontos, as casas ainda estavam em fase 
de implantação e já tinha mais gente para morar aqui do que as casas 
planejadas dos primeiros assentamentos. Uma loucura a implantação 
de Palmas e também mais do que inspiradora... corria-se para tudo... 
Minha sensação é da cidade triunfal, o sertão virando uma mega-
lópole num piscar de olhos... Ainda é muito sofrido viver aqui! Em 
1989, havia aqui, pelo nosso levantamento, apenas quatorze escolas 
de segundo grau. 70% das crianças em idade escolar estavam fora da 
escola, hoje você ainda sente o reflexo disso... O povo não conhecia 
nem balão de gás. No terceiro aniversário de Palmas, pela primeira 
vez, nós soltamos um balão de gás. O povo ficou estarrecido, o povo 
pensou que fosse uma nave espacial... Aqui um bando de aventureiros, 
todo mundo era um pouco operário, todo mundo era um pouco tudo! 
Todos queriam trabalhar, todos queriam viver aquele mundo novo... 
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Aqui, onde eu renasci, onde eu vi nascer, onde me considero criador, 
além de criatura, porque somos fundadores da cidade! (Narrador 7)

Ginzburg (2001) fornece subsídios à compreensão do movi-
mento temporal da lembrança, explicando que imaginamos o pas-
sado como algo que se afasta e o futuro como algo que se aproxima 
cada vez mais de nós. Por isso, segundo o autor, duas distâncias 
idênticas no passado e no futuro não têm o mesmo efeito sobre a 
imaginação, na medida em que consideramos que a primeira sem-
pre diminui, enquanto a segunda aumenta continuamente. A ima-
ginação antecipa o fluxo do devir, também no que acreditamos 
presente. Para Halbwachs (2004), a memória desenvolve-se no 
espaço e expressões como “no meu tempo” significam “eu vivi”, 
a partir daí o tecido da memória existe na multiplicidade de fios da 
experiência da cada um. A narrativa como soma, relação é, então, 
não linear, a trilha para trás encontra o atalho para o futuro.

Meu filho quando tinha 18 anos foi visitar Palmas, e não voltou 
mais. Ele disse: “é aqui que eu vou morar, o futuro está aqui”. Esta lá 
até hoje... Isto que é o negócio interessante. Ela virou uma cidade brasi-
leira, ela não é uma cidade do Tocantins. Lá tem gente do Goiás, do Rio 
de Janeiro, de Minas Gerais. Ela é neossuporte brasileiro, e o que é mais 
interessante de analisar, era a capacidade do ser humano de chegar na-
quele lugar, de comprar o lote e de fazer a construção. Para você ver o 
quanto que essas coisas são importantes. Vou contar dois fatos para você. 
No dia 20 de maio, às 4 da manhã, no centro da praça que ia inaugurar 
a cidade, com aquela cruz, parou um caminhão e o motorista perguntou 
onde é que tá fazendo uma cidade aqui? É aqui. Aí o motorista falou: 
“é que eu quero comprar um lote. Eu estava lá em Roraima, coloquei 
minha padaria no caminhão e estou vindo para cá”. (Narrador 5)

Esse foi um projeto lindíssimo que não foi implantado. Na reali-
dade, apareceu no Tocantins uma arquiteta chamada Vênus, era da 
Espanha, e ela tinha se formado em Harvard. Ela foi para o Tocan-
tins e em uma conversa que nós tivemos, ela falou para mim: “nós 
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podíamos fazer um concurso de paisagismo”. E fizemos um concurso 
nacional. Entrou gente do Brasil inteiro para esse concurso, e ganhou 
um arquiteto do Rio de Janeiro. Que é um projeto lindíssimo que não 
foi implantado. Por que não foi implantado? Porque foi o governador, 
que não era o Siqueira, que fez esse concurso. Depois o Siqueira virou 
governador e ele não ia implantar o projeto do Avelino... um projeto 
lindíssimo. Ele criou uma série de massas coloridas de vegetação, que 
a cidade iria ficar colorida o ano todo. (Narrador 5)

No tempo curto do “acontecimento”, com todos os riscos que 
o emprego dessa temporalidade incorpora (Braudel, 1982), reafir-
mamos sua pertinência, pois, de outro modo, como afirma Connor 
(1989), a separação entre a experiência e o conhecimento implica 
um modelo no qual o ato de conhecer está sempre condenado a 
chegar tarde demais à cena da experiência. Desse modo, observa-
mos que nas últimas eleições venceu uma oposição dissidente de 
Siqueira Campos, mas com uma atuação política muito próxima 
da anterior. O que venceu, entretanto, foi o discurso do “novo”, 
em oposição ao “velho”, não apenas personificando esses adjetivos, 
tanto no nível das próprias personagens em disputa política como 
nas suas ações e discursos: o passado e o futuro.  

Nesse tempo do acontecimento, ainda no final de 2007, foi lan-
çada a terceira edição de um projeto interativo entre a mídia/im-
prensa, a população e alguns seguimentos universitários e políticos, 
intitulado “Palmas minha cidade”. Esse projeto, de acordo com 
a divulgação lançada nos jornais, promoveu concursos de textos, 
desenhos, fotografias e projetos de intervenção urbanístico-ar-
quitetônicos – o concurso foi aberto à comunidade estudantil do 
Ensino Fundamental e Médio, ao universitário – e culminou com 
um fórum abrangendo os vários seguimentos sociais (resultando 
também um Caderno Especial – Palmas minha Cidade - Jornal do 
Tocantins, setembro de 2007). Dos debates divulgados pelo jornal, 
destacamos os seguintes temas: as diversas demandas sociais apre-
sentadas pela população, a chamada para que a cidade volte a cres-
cer de leste a oeste; segundo o arquiteto Luiz Fernando Cruvinel 
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Teixeira, a sugestão é que o Estatuto da Cidade fosse o instrumento 
de política urbana utilizado como parâmetro para o reordenamento 
em Palmas. Ainda destacamos na edição a chamada para que a ci-
dade seja repensada sempre: “A solução que nós estamos tentando 
trazer hoje pode ser diferente daqui há dez ou vinte anos. No en-
tanto, precisamos tomar decisões agora. Não podemos esperar mais 
duas décadas para ver o que pode ser feito pela cidade” (Jornal do 
Tocantins, 9 de setembro de 2007, p.7).

O que observamos em Palmas, na temporalidade do aconteci-
mento, é que a cidade introjeta o anseio do “futuro”, da projeção. 
O presente tido como o auge da história, algo a ser conquistado, 
acolhe um profundo desejo de superação. Desse modo, ensaia-se 
no espaço uma memória para o futuro, um tempo intercruzado. 
De acordo com Benjamim (1994), retomando a imagem do tempo 
proustiano, o acontecimento vivido é finito, ao passo que o aconte-
cimento lembrado é sem limites, é uma chave, uma abertura para 
tudo que veio antes e depois. Na leitura benjaminiana, Proust não 
traz a infinidade do tempo, mas o tempo entrecruzado. A imagina-
ção e a lembrança associada aos sentidos é o que dá uma profunda 
atualidade a obra de Proust (1989, 2007) – Em busca do tempo perdi-
do – no empreendimento da Recherche, um detalhe, uma lembrança 
despertada pelo gosto de um biscoito, por exemplo, é abertura, para 
a busca, para o tempo redescoberto.

A multiplicidade das imagens e vozes (polifonia e polivisibili-
dade) contorna as dobras do labirinto temporal e discursivo; assim, 
mito, poder e estética elaboram uma ponte entre o ser e o devir. Por 
fim, a sensibilidade e a percepção coletiva colocam a cidade no seu 
presente/ausente. 

A cidade pós-modernista e pós-moderna

Uma questão pertinente consiste em: como avaliar em Palmas a 
pós-modernidade, além do pós-modernismo, que fora discutido ao 
longo do trajeto, este último muito mais visível e discernível na con-
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figuração do espaço, no urbanismo e na arquitetura, no simbolismo 
criado pelos monumentos, nas atitudes políticas e em seus ritos 
estéticos. E a pós-modernidade? Tanto mais invisível na paisagem, 
onde se deteria? 

São Paulo é considerada, por vários profissionais (sociólogos, ar-
quitetos, geógrafos, historiadores, antropólogos), uma cidade pós-
moderna, multicultural, onde vivem tribos urbanas, como punks, 
emocore, bem como grupos ligados aos seus movimentos e ritmos, 
hip-hop, rap etc. Pitta (2006), num debate sobre a pós-modernida-
de, afirmou que São Paulo, do ponto de vista do urbanismo, é muito 
pós-moderna, pela diversidade de ruas, por exemplo, na área cen-
tral, formas e tamanhos, ruelas que a aproximam da imagem de um 
labirinto e a vida que borbulhem todos os cantos, dando à rua outros 
sentidos. Além desse aspecto, apontado pela arquiteta, soma-se a 
valorização que o espaço herdado passa a ter no mundo contempo-
râneo – o que sobrou da “destruição criativa” moderna e sua icono-
clastia é ressemantizado – esse aspecto dá mais visibilidade as tem-
poralidades urbanas representada pelos artefatos e seus símbolos. 

Canevacci (2004) vê a cidade de São Paulo a partir de uma nova 
sensibilidade urbana, sua estética é ampliada e multiforme – da 
polifonia aos polimorfismos visuais, polivisíveis –; essa característica 
plurisensorial permite o reconhecimento de muitas vozes, por vezes 
paradoxais, e muitas imagens: desde a paisagem de uma favela até 
a casa redonda das delícias, assim denominada por Canevacci, que a 
localiza no início da Rua Amauri (próximo à Faria Lima), uma casa 
fruta, uma casa planta. Paisagens, cores, sons unem-se a comporta-
mentos que se estampam nas atitudes e no próprio corpo. 

Quando vamos a São Paulo, observamos que é uma cidade de 
conexões temporais, os edifícios de tom creme-marmorizados do 
centro velho contrastam com o cinza da Avenida Paulista. A paisa-
gem bricoleur do Vale Anhangabaú, entre os dois viadutos (do Chá e 
o Santa Efigênia), é um convite a deter-se mais nas texturas, no alto 
e no baixo do lugar. Os detalhes atraem os olhos, as catedrais evo-
cam tempos que já não vivemos e a infinidade de luminárias e torres 
inicia a poética visual da cidade. Nas ruas populares como a 25 de 
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Março, ou a José Paulino, o fervilhar da multidão, não silenciosa, 
passante, distancia-se do esvaziamento e da solidão da rua da cidade 
moderna. A 25 de Março é uma rua de lantejoula e carvão, pois o 
brilho de purpurina das vitrinas se opõe à fuligem das calçadas. A 
Estação da Luz é um ponto conectivo entre o centro e os bairros, os 
vários bairros e os vários centros, tece linhas, forma um nó. Um nó 
também entre a “modernidade velha” do trem e a “modernidade 
nova” do metrô, as velocidades encontram-se, as pessoas encon-
tram-se, sem necessariamente se encontrarem, nesse campo de po-
rosidade. Para quem segue a linha vermelha Corinthians-Itaquera 
(Zona Leste), as paisagens trazem vários “mundos”, “vários tem-
pos”, os prismas de arranha-céus do Sky-line vão arrefecendo seus 
volumes. Nas proximidades da Penha e de Itaquera, a cidade vai 
perdendo suas alturas em camadas de edificações baixas e sobrepos-
tas, colinas de texturas cinza, quebradas por pontos de cor, em ca-
madas e camadas irregulares de concreto, assemelha-se a um recife 
de corais – camadas e camadas de sedimentos que encobrem vidas, 
organismos vivos – o que se esconde nesses interiores? A solidão 
desses “desertos” super-habitados é quebrada pelas pipas ondulan-
tes vermelhas, brancas, multicores, que a meninada solta pelos ares. 

Voltando ao ponto de partida – a torre e o relógio da Luz –, 
tais paisagens não são apenas signos de referência da cidade; elas 
movem lembranças, misturam-se às lembranças de chaminés, de 
outras torres. Ao lado da Estação está o Museu da Língua Por-
tuguesa, em frente localizam-se o Parque da Luz e a Pinacoteca, 
todos acervos da cultura material e imaterial da cidade, dos seus 
milhões de passantes, ao longo dos tempos, com suas infinitas ba-
gagens e esperanças. Para dizer o mínimo, São Paulo é uma cidade 
sensibilista por excelência: um caso de estranha “paixão” para os 
paulistanos, segundo Yazigi (2007), e, inevitavelmente, um caso de 
pavor para os estrangeiros.

São Paulo é uma cidade extremamente pós-moderna, fundada 
há 457 anos. Palmas é uma cidade fundada no início da última déca-
da do século XX, com todas as questões que isso implica. São Paulo 
é reconhecida como uma cidade teórica e empiricamente muito 
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mais pós-moderna – no sentido da pós-modernidade, tanto quanto 
do pós-modernismo – do que Palmas. Como isso ocorre?

Primeiro, por uma questão de escala, São Paulo é uma mega-
lópole, como literariamente nos diz Diaféria (2001), “megalópole” 
lembra molusco de várias patas. Na megalópole, esse espaço tentacu-
lar, flexível, de várias dobras, a força das ideias de um tempo chega 
com mais intensidade e visibilidade, o convívio com o diferente é 
muito mais poroso e reiterado. Cidades como São Paulo apresen-
tam espaços extremamente abertos aos fluxos e às novidades e um 
número sem par de movimentos, que as tornam lugares de com-
plexidade e diversidade, assumem formas sempre mais extremada. 
O que não significa que todo esse novo aparato não convive e não 
guarda suas reminiscências de um Brasil colonial e sertanejo, como 
disse Guimarães Rosa sobre o sertão: que ele está na cidade peque-
na, na favela da cidade grande, que o sertão está dentro de nós.

Mas por que também essa analogia a respeito da pós-moderni-
dade, tomando como parâmetro São Paulo, para pensar como esse 
movimento (pós-modernidade) pode ou não ocorrer em Palmas? 
Em dois debates, em contextos distintos, em que as ideias dessa tese 
foram apresentadas, surgiram questionamentos sobre a pertinência 
de se pensar essa condição numa cidade como Palmas, localizada 
na Região Norte do país, uma capital incipiente, onde a população 
estaria, provavelmente, muito mais ligada aos costumes tradicio-
nais, à vida rural, portanto, distante mesmo da modernidade, quan-
to mais da pós-modernidade. Nos dois contextos, os debatedores 
apresentaram São Paulo e sua multiculturalidade/multiespacia-
lidade, como exemplo, o mais verdadeiramente próximo de uma 
realidade pós-moderna brasileira. Será que Palmas também o seria, 
e se assim fosse, em que aspectos?

Como não temos apenas modernidade, mas modernidades, as-
sim também não há apenas pós-modernidade, mas pós-moderni-
dades. São Paulo e Palmas são cidades incomparáveis. A primei-
ra tem o espaço herdado para a confecção do seu tecido bricoleur, 
Palmas tem o tempo herdado do século XX, em seu espaço como 
memória-síntese do urbanismo deste último século e sua história. 
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Assim, podemos dizer que São Paulo cita a história na fonte, já Pal-
mas, por meio da referência. São Paulo é a metrópole-megalópole-
metápole, Palmas é a metrópole de uma memória direcionada para o 
futuro; ambas, porém, inserem-se no contemporâneo e inscrevem, 
cada qual, sua metalinguagem.

Antes de prosseguir este debate, é necessário aprofundar a dis-
tinção que envolve pós-modernismo e pós-modernidade. De acor-
do com Kumar (1997), “modernidade” e “modernismo” são dois 
termos às vezes usados um pelo outro, mas que ocasionalmente 
recebem significados diferentes. A sugestão é o segundo curso e 
definir “modernidade” como uma designação abrangente de todas 
as mudanças – intelectuais, sociais, políticas – que criaram o mun-
do moderno, e “modernismo”, como o movimento cultural que 
surgiu no Ocidente, em fins do século XIX e que, para complicar 
ainda mais a modernidade, é uma invenção da Idade Média cristã.6 
Entretanto, os dois termos, mesmo tendo sentidos distintos, estão 
certamente ligados e nem sempre é possível ser totalmente coerente 
mantendo-os separados. 

O mesmo poderia se aplicar aos termos paralelos “pós-moder-
nidade” e “pós-modernismo”, mas Kumar (1997) ainda afirma 
que para a modernidade é possível, sem forçar demais, estabelecer 
a distinção no uso comum entre “modernidade” e “modernismo”, 
pois o conceito de modernidade é, em sua maior parte, político ou 
ideológico, enquanto o de modernismo é, acima de tudo, cultural e 
estético, porém, o mesmo não se aplica à ideia de pós-modernidade:

Poderíamos preferir, na analogia com a modernidade, reservar 
pós-modernidade para o conceito social e político mais geral, e pós-

 6 O autor mergulha nas origens filosóficas e teológicas que fundaram a moder-
nidade, antes de chegar em Descartes e ao século das luzes, a um processo de 
oposição e contraste ao “mundo antigo” considerado “pagão”, gestado para 
afirmar o “mundo moderno” e “cristão”. A própria palavra modernus, deri-
vado de modo (“recentemente”, “há pouco”), seguiu o modelo de hodiernus 
(derivada de hodie, “hoje”) e foi usada inicialmente, em fins do século V d. C., 
como antônimo de antiqus (Kumar, 1997, p.70).
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modernismo para seu equivalente cultural. Mas isso se chocaria 
com o uso corrente, que se recusa a fazer uma distinção analítica tão 
nítida, se recusa, na maioria dos casos, a fazer qualquer distinção. 
Esse fato em si nos diz algo muito importante sobre a idéia de pós-
modernidade. Ela apaga as linhas divisórias entre os diferentes rei-
nos da sociedade – político, econômico, social e cultural. (Kumar, 
1997, p.113)

Há uma interpenetração crescente do cultural e do estético no 
político, como no econômico e no social, cujo resultado do conteú-
do é a dissolvência das fronteiras entre os “setores” da sociedade. O 
discurso privilegiado, todavia, é o cultural e, por isso, encontramos 
com mais frequência na literatura o termo “pós-modernismo” do 
que “pós-modernidade”. Ainda segundo Kumar (1997), a essa 
discussão foram incorporados elementos teóricos de outras esferas 
e a soma fez que diversos pensadores gestassem o rótulo de pós-
moderna para a vida social. Incorpora-se à sociedade pós-moderna, 
o que se reconhece como pós-industrial, pós-fordista, sociedade da 
informação, cultura de massa etc. 

A teoria pós-moderna é tão chocantemente eclética em suas ori-
gens como é sintética e mesmo sincrética em suas manifestações. Te-
mos aí uma das razões de sua popularidade... Contradição e circula-
ridade, longe de serem falhas na lógica são, algumas versões da teoria 
pós-moderna, realmente louvadas. A era pós-moderna é um tempo 
de opção incessante... a ortodoxia é adotada com constrangimentos e 
ironia, todas as tradições tem alguma validade. Explosão de informa-
ções. Confusão e ansiedade. Uma forma comum de cultura de massa. 
Este é o preço que pagamos pela era pós-moderna, tão pesada à sua 
maneira como o dogmatismo da época moderna. (ibidem, p.114-15)

Também nessa perspectiva de que a pós-modernidade supera 
fronteiras entre a política e a cultura, com base no pensamento 
lyotardiano, podemos afirmar que atravessamos um estágio epocal 
no desenvolvimento da consciência ética, no reconhecimento da ir-
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redutível diversidade de vozes e interesses; todavia, Connor (1993) 
reconhece os riscos desse discurso tornar-se cúmplice das formas 
globalizadas de violenta supressão e submissão.

Baseada, em grande parte, no pensamento de Lyotard (2006), 
para o qual o saber muda de estatuto à medida que a sociedade entra 
na idade pós-moderna e isso afeta profundamente a linguagem, a 
tessitura da pós-modernidade descrita por Connor (1993) faz que 
a distinção entre pós-modernismo e pós-modernidade também 
se dissipe. A deslegitimação da ciência e o fim das metanarrativas 
(narrativas que subordinam, organizam e explicam narrativas lo-
cais, cujo caráter é emancipatório e especulativo) faz que todo o 
domínio do social, sob a pós-modernidade, se torne intrinsecamen-
te estético, organizado não em termos de poder, mas de estrutura 
narrativa, linguística. Essa condição contamina a ciência e a filo-
sofia, e nas ciências sociais, termos como narrativa, metáfora, texto 
e discurso têm hoje vantagem sobre um vocabulário mais antigo 
e rangente, como função, determinação, mecanismo etc. Assim, o 
debate acadêmico sobre a pós-modernidade e o pós-modernismo 
reproduz as condições do pós-moderno.

Lyotard (2006) fala, então, de tempos pós-modernos no qual é 
preciso superar o divórcio entre a inteligência e a emoção, decodi-
ficando e dando coerência aos detalhes da cotidianidade; o saber 
pós-moderno, segundo ele, é somente o instrumento dos saberes, 
aguçando nossa sensibilidade para as diferenças e reforça nossa ca-
pacidade de suportar o incomensurável. A ciência deve ser pensada 
em termos não de lógica, mas de paralogia, na qual o pequeno relato 
e sua invenção imaginativa devem nutrir a ciência, substituindo, 
assim, a legitimação pela paralogia. Para Connor (1993), “paralo-
gia” é o raciocínio imperfeito ou deliberadamente contraditório, 
destinado a produzir uma mudança nas estruturas da razão.

O pensamento de Lyotard (2005), do qual origina a ideia de uma 
condição pós-moderna, estabeleceu a base para analisar a socieda-
de pós-moderna e pós-modernista, exercendo influência sobre a 
concepção de ciência na sociedade pós-industrial e informacional, 
o papel do saber sobre a sensibilidade e o pós-moderno como in-
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credulidade em relação aos metarrelatos; desse modo, sua afirma-
ção é de que a ciência não está produzindo o conhecimento, mas o 
desconhecido. No escopo do pensamento lyotardiano, ter ideias é o 
supremo êxito do cientista e, em princípio, ele é alguém que “conta 
histórias”, cabendo-lhe simplesmente conferi-las. Lyotard (2006), 
diferentemente de Jameson (2002) ou Baudrillard (1991), após 
apresentar os problemas da pós-modernidade, assume uma visão 
otimista pelas oportunidades políticas que podem ser abertas pelo 
pós-modernismo.

Apesar da difícil tarefa de distinguir pós-modernismo e pós-
modernidade – tarefa nem sempre possível e, mesmo, nem sempre 
necessária –, pensar a vida pós-moderna, então, é pensar como so-
mos atingidos por essa avalancha de novos sentidos, novos compor-
tamentos e novos impactos que têm no entrelaçamento do sócio-
-político-econômico-cultural-estético a chave para começar a abrir 
essa “caixa de pandora” que pode ser a vida pós-moderna. 

Palmas não está imune às influências “globais” em todos os 
sentidos, mas é claro que a questão da escala reduz muito a visibili-
dade e a expressão dessas influências. Assim como ela não está livre 
das heranças do lugar, mesmo daquelas que se quis esconder e/ou 
apagar. É uma cidade cosmopolita à sua maneira, do mesmo modo 
como já discutimos que existem muitas “modernidades” porque 
esse “eixo” se deforma de acordo com o contexto, também depara-
mos com as suas muitas “pós-modernidades”, mas que conservam 
laços de sentidos em comum.

A confusão e a angústia, as diversas formas de solidão urbana, 
a vontade de ver e ser visto, e o modo de ser visto, a inserção nos 
relacionamentos pautados pela mediação tecnológica e a não esta-
bilidade das relações afetivas, a pressão econômica do presente, o 
descrédito da política, as esperanças esparsas – calcadas apenas no 
individual e não mais no coletivo – desequilíbrios, rupturas e recon-
figurações de toda ordem. Em graus diferenciados, esses compor-
tamentos e sentimentos atingem a vida em Palmas, em São Paulo, 
em Brasília, e em muitas outras cidades, talvez em quase todas as 
sociedades do mundo cada vez mais urbano. 
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Conversando com quaisquer grupos de jovens em Palmas, fica-
mos sabendo que eles pouco namoram, mais “ficam” (uma deno-
minação popular para um relacionamento efêmero e sem compro-
missos), pode-se ficar hoje e nunca mais voltar a ver ou falar com o 
parceiro. Uma grande parte desses jovens participa de uma comu-
nidade virtual chamada Orkut que envolve ritos de apresentação, 
estética e comportamento. Uma busca constante do prazer é in-
tensificada em todos os níveis da vida social.  O crescente aumento 
das igrejas evangélicas pode se dar em razão dos tipos de culto que 
são realizados e da verdadeira criação de tribos urbanas que põe em 
marcha o “estar-junto” abordado por Mafesoli (1996). Palmas tem 
no interior de suas quadras geralmente mais de uma igreja. 

Questionando, no trabalho de campo, um segurança que tran-
sitava pela 204 Sul, sobre como era a vida em Palmas, ele afirmou: 

A vida aqui é muito solitária, por isso eu estou na igreja evangéli-
ca, senão a minha vida seria o álcool, os evangélicos aqui em Palmas 
estão sendo bem quistos nas empresas, porque passam o tempo vago na 
igreja e não tem tempo para se perder. 

Um outro entrevistado afirmou: 

A cidade tem certos pontos de convergência, mas as pessoas só vão 
para lá para verem e serem vistas, você tem muito um comportamento 
individual aqui. Esses pontos de encontro não são muito naturais, há 
um grau de artificialidade e o contato social é mais difícil. (Narrador 9)

Para outro morador, Palmas representou a possibilidade de uma 
outra história para sua vida, o surgimento da cidade foi a oportuni-
dade de fazer o curso superior na universidade pública e empregar-
se mediante concurso público nos órgãos governamentais do Esta-
do, afirmou que se Palmas não existisse, muito provavelmente ele 
teria sido vaqueiro. Atualmente, esse entrevistado é funcionário 
público, com formação de nível superior e faz um curso de língua 
estrangeira para sua futura pós-graduação. 
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A cidade caminha para tornar-se uma cidade universitária, 
como apontaram várias narrativas, para onde seguem os jovens que 
procuram o conhecimento como mercadoria e status, que lhes per-
mitirão inserir-se na crescente e globalizada “sociedade do conhe-
cimento”. Palmas já conta com seis instituições de nível superior, 
entre públicas e privadas. 

Para outro morador, as pessoas perderam o costume de pôr um 
banco na porta, todos trancam os portões, os muros são altos, há uma 
frieza em morar aqui. Entretanto, relata ainda que a quadra é 
uma vitrine, e os moradores são desejados (morador da 204 Sul), ou 
seja, todos que estão fora desejam estar naquele lugar. 

O que percebemos nessas falas anônimas, além de atitudes mo-
dernas, como pós-modernas e até mesmo tradicionais, são também 
sintomas da mudança na estrutura da sensibilidade de que falamos 
ou da intimidade: existe um campo emocional, as pessoas estão 
ávidas por se emocionar e aguçar todos os sentidos, o desejo é o 
da experiência, da vertigem que se confunde com a ansiedade, a 
solidão e o individualismo. Os nossos silêncios são um arco-íris 
sempre “aceso” das nossas incertezas. O social não se desloca do 
espacial, na arquitetura e no urbanismo – dimensões do espaço 
urbano –; por exemplo, é tão mais difícil distinguir modernidade 
e pós-modernidade, como afirma Kumar (1997), porque a cidade 
assume paisagens que remetem a uma teatralidade, a um palco, 
um lugar de imaginação, tanto quanto a um sistema de produção e 
consumo. As paisagens urbanas assumem um populismo estético, 
são os lugares onde as pessoas mais entram em contato com o pós-
modernismo na vida diária.

As diversas formas de mídia que alcançam todos os lugares tam-
bém contribuem para que a sociedade tenha incorporado pouco 
a pouco a cultura de massa, muito pautada pelo consumo de pro-
dutos e estilos de vida. Por um lado, se vê o traço fundamental do 
individualismo acentuado na vida pós-moderna – cada um está no 
seu próprio mundo, mas todos habitam e veem a mesma cidade –; 
por outro, se vê a multiplicidade de vozes pelas quais a cidade é 
descrita. Palmas, por ter recebido também um contingente popu-
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lacional advindo de vários outros Estados, opera ainda um contato 
que pode ter trazido, além da mídia, alguma influência de outros 
movimentos e comportamentos, mas que não foram mapeados por 
essa pesquisa.

As questões globais, extraídas as escalas e intensidades, alinham 
elementos comuns às cidades, sejam elas megalópoles, metrópoles, 
ou cidades pequenas e médias. O campo informacional e sua capa-
cidade de circulação afeta a economia e as sensibilidades e impõe 
temporalidades distintas em lugares que só teoricamente seriam 
tradicionais, operando apenas com o tempo lento. O tempo lento 
caminha junto ao tempo rápido, assim como, simultaneamente, o 
tempo não linear e o tempo ausente ao lado do tempo cartesiano 
e moderno. Nesses aspectos, não há hierarquização, e tampouco 
a condição pós-moderna chega a ser uma característica essencial-
mente manifesta na metrópole.

Há ainda o aumento da conectividade entre os diversos espaços 
urbanos. Em cidades de menor escala, operam-se comportamentos 
e representações características de metrópoles, assim como espaços 
metropolitanos na sua amplitude e diversidade podem apresentar 
comportamentos sociais característicos das cidades pequenas no in-
terior dos seus bairros distantes, sem falar que o grande contingente 
de grupos precarizados pelos sistema vigente comparece em todas 
as cidades; assim, para a sociedade como um todo, a cidade é um 
lugar de demandas sociais. Por fim, as formas, os comportamentos 
e as mazelas da condição pós-moderna estão em todo lugar, porque 
esse “mundo urbano” multiplica-se espacialmente.

Um dos destinos comuns que identificamos nas cidades do tem-
po ausente é a elevação dos custos sempre crescentes do espaço, em 
razão do grau de materialidade empregado no tecido urbano, num 
primeiro momento, e que depois é somado à lógica capitalista de va-
lorização dos espaços. A forma de ocupação resulta, ao mesmo tem-
po, em esperança e expulsão, escolhas e abandonos. No Capítulo 2, 
apresentamos a fala do arquiteto/narrador para quem, em Palmas 
e, sobretudo, no Tocantins, as terras não se valorizavam de acordo 
com o processo clássico de confecção expulsiva e especulativa do 
tecido urbano do tipo leap frog (salto do sapo) no qual as pessoas 
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sempre são expulsas para mais distante. Para ele, um pressuposto 
fundamental do projeto de Palmas era seguir as etapas de ocupação 
em fitas (faixas contínuas), agregando toda a população que viria 
residir, isso porque o custo da implantação de infraestrutura, de 
acordo com o arquiteto, seria muito menor no espaço contíguo, sem 
vazios, e que esse modelo “excludente” ou de “inclusão precária” 
foi promovido pelo próprio governo, por estar no imaginário do 
poder, sendo resultado da má gestão e não do projeto. 

Malheiros (2002, p.147), ao interpretar esse fato na tese Palmas, 
cidade real/cidade imaginária, compreende como “o forte apelo 
utópico dos arquitetos, que se acham capazes de definir uma cidade 
ideal, justa e igualitária, como se as demandas entre as classes so-
ciais fossem as mesmas para os diferentes segmentos da sociedade”. 
Quando analisamos esse aspecto, observamos que a fala dos plane-
jadores tem certa lógica e uma base técnica, e não se trata apenas de 
uma simples “utopia” – compreendendo aqui utopia no seu sentido 
clássico de sonho não realizável –, analisar esse aspecto em Palmas 
como “utopia” é novamente realizar a análise fora do lugar, mas não 
apenas isso, o fim das metanarrativas parece colocar em xeque tanto 
as propostas de intervenção na realidade envoltas nesse campo das 
“utopias” quanto a análise dos procedimentos contemporâneos 
sobre o urbano, como utópicos: os arquitetos de Brasília falavam de 
mudança social, a partir do desenho, os arquitetos de Palmas foram 
mais modestos e falaram de qualidade de vida, a partir do desenho. 
Embora haja certa correspondência entre as premissas, o que estava 
em pauta foi influenciado pelos debates sobre o urbano das últimas 
décadas, como podemos observar:

Nós trabalhamos o centro da cidade misturado com o centro cívico. 
Por isso, nós forçamos a questão da rua, da avenida, dessas coisas 
todas. O que Brasília separou de uma forma bem clara, em Brasília 
a rua não existe não é? ... Não deviam nunca ter criado mais aquelas 
duas áreas de expansão... Aí me ligavam do jornal dizendo que a 
Raquel Rolnik criticou a cidade por estar cheia de vazios urbanos. Eu 
disse, está certo, tem os vazios promovidos pelo próprio governo, pois 
ele era o dono das terras. (Narrador 5)
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Foi feito um estudo para que a capital tivesse uma situação de 
equilíbrio na rede de cidades do Tocantins, isso porque se atribuiu a 
cidade uma localização tal que considerasse os pesos de cada uma das 
comunidades, convivendo com os três tipos de cidades que temos, as 
que são consequência do processo de expansão da fronteira agrícola, 
[...] as cidades ribeirinhas e as cidades ao longo da Belém-Brasília. 
(Narrador 2)

Nós fizemos um macro desenho que vai se desenvolvendo na me-
dida da necessidade e tinha o princípio da flexibilidade. Por exemplo, 
eu dizia que tinha uma quadra aqui com 350 habitantes por hectare. 
Ela podia ter um prédio, 10 prédios, 20 prédios, ou prédios misturados 
com casas, tinha que dar essa capacidade de criação dentro. Porque 
sem andar e ter os 350 habitantes por hectare, a ideia era dar muita 
flexibilidade ao desenho para que a cidade fosse diversa e a gente não 
queria seguir o modelo de Brasília para que não ficasse tudo parecido 
uma coisa com a outra. Eu acho Brasília o máximo, o Lúcio Costa 
chegou a um desenho extraordinário, mas nós não estávamos fazendo 
a Capital, estávamos fazendo uma capital pobre no interior do Estado 
mais pobre do Brasil. (Narrador 5)

A cidade de Palmas é estruturada a partir de múltiplas influên-
cias arquitetônicas e urbanísticas que a tornam, segundo os seus 
criadores e planejadores, uma cidade contemporânea; para um se-
gundo grupo, é uma cidade moderna do modelo progressista;  para 
um terceiro, é a cidade jardim do modelo culturalista, da unidade 
de vizinhança.  Para nós, ela apresenta traços do imaginário pós-
moderno e já incorpora também elementos da terceira era da ci-
dade, mas de certo modo, esses elementos todos comparecem de 
alguma forma, seja pela citação, seja pela referência ou mesmo pela 
influência. Essa condição sugere que uma análise definidora das 
suas perspectivas estruturais é uma questão semiótica que deve se 
ater ao conjunto, na sua relação com o detalhe. Nesse caso, longe de 
estabelecer um consenso, a cidade múltipla, inscrita nas suas ausên-
cias/presenças, é tanto um caso de debate, como de textualidade e 
intertextualidade. 
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Palmas... mostra, de certa forma, que é uma relação muito inte-
ressante de vivência ali no miolo das quadras... A gente queria que 
dez arquitetos fizessem os dez primeiros projetos da cidade. Para que 
a gente pudesse comparar essa diversidade, mas teve um arquiteto 
muito sabido que ouviu essa conversa, ele dobrou o governo para que 
não contratasse dez arquitetos, ele disse que faria essas dez e ele fez. 
Aí entra a lei e vai podando... se você pegar a quadra, só a parte onde 
tem a prefeitura e que o governo pegou o projeto e repetiu todos eles, foi 
um erro total, porque eles imaginavam que as quadras eram do mesmo 
tamanho, e elas não eram. (Narrador 5)

Na parte urbanística, esse conceito não é o mesmo, a cidade não 
pode ser chamada de funcionalista. Funcionalista seria Brasília, na 
tradição do planejamento urbano, é funcionalista na determinação de 
zona. Em que eu tenha dito e repito sempre: que nós não fomos, nem 
podíamos ser assim, a nossa origem é outra, há maior flexibilidade na 
disposição das zonas aqui. (Narrador 2)

Para Moraes (2003), a segregação foi planejada e propõe um ali-
nhamento dos contextos e perspectivas de Brasília, Goiânia e Pal-
mas. Assim como Malheiros (2002), Moraes (2003) também vê es-
sas cidades como iguais no sentido do urbanismo moderno e de seu 
caráter utópico. O referencial generalista que liga geometricamente, 
a partir desse mote, essas três cidades planejadas, ganha um aspecto 
de falência, uma vez que, segundo a autora, o governo “planeja 
a segregação”, embora essa construção soe estranha e paradoxal, 
porque o planejamento deveria ser justamente o instrumento para 
evitar a segregação e/ou marginalização. Tal análise é inteligível e 
pertinente até certo ponto. O mais discutível é o caráter de perma-
nência dos contextos de origem dessas cidades, como se o “poder” 
e, portanto, as práticas que as engendraram fossem estáticas, mono-
líticas e imutáveis, confirmadas historicamente – reconhece-se que 
as ações não são imutáveis: o poder público (incluindo os gestores e 
a sociedade) podem intervir na cidade com propostas distintas da-
quelas que a política tradicional implementou ao longo do tempo. 
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Vemos isso não como uma questão de utopia, mas ética e política. 
Assim, observa-se o caráter prolixo e generalizante da abordagem:

A utopia urbanística nessas cidades, se, por um lado, enaltece 
a riqueza do espaço urbano, cantado por arquitetos, urbanistas, 
ambientalistas e outros admiradores do urbanismo moderno, por 
outro, transmite a rejeição utópica da cidade sem rua, como o caso 
do Plano Piloto de Brasília e de Palmas, em que os comerciantes 
voltam à frente de suas lojas para a calçada e para o trânsito... Na ci-
dade de Palmas, as superquadras estão cercadas por muros, quando 
a proposta era de integração com a rua que recebeu uma valoriza-
ção especial no projeto urbano. A proposta de uma sociedade sem 
classe defendida pelo urbanismo moderno torna-se contraditória. 
(Moraes, 2003, p.149)7

Nas análises generalizantes em que tudo é visto em termos de 
“utopia” (ideia não realizável em lugar algum) e “ideologia” (ao 
mesmo tempo ideia dominante e falsa consciência), os conceitos se 
confundem, desconsideram-se ações mais localizadas, resistências 
menos visíveis e mudanças ocorridas e manifestas no tecido urbano, 
de um processo a outro, ou quando, por exemplo, o poder muda 
de mãos. Consideramos que a ideologia é apenas um elemento, no 
amplo espectro ideativo e imaginário; o que queremos enfatizar, 
entretanto, é apenas o incômodo que essa leitura com o desfecho 
de utopia causa, sobretudo, para análise da cidade de Palmas; essa 
pertinência coube à leitura de Holston (1993) sobre Brasília, no seu 
contexto e sobre o seu projeto. Acreditamos que não era mais pos-
sível ser utópico, ou não cabia sê-lo, no contexto de elaboração do 
projeto de Palmas, assim a cidade não se fecha, não se conclui, des-
dobra-se a outras leituras e intervenções surgidas além da “utopia”.

Malheiros (2002) separa, ainda na análise de Palmas, “a cidade 
ideal” que seria a dos arquitetos e seus projetos, da “cidade real”, 

 7 Não encontramos em Palmas, em nosso trabalho de campo, nenhuma “super-
quadra cercada por muros”, de que fala a autora. 
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patrocinada pela esfera pública – aquela da atuação do poder políti-
co – e “a cidade imaginária”, que seria criada por meio das expecta-
tivas e desejos dos seus habitantes. 

Reconhecemos, entretanto, que do ponto de vista perceptivo, 
não há essa separação. A cidade ideal/real/imaginária é a mesma 
cidade, porque essas representações interagem e se confundem 
todo o tempo. E ainda, acreditar que a busca de uma cidade mais 
igualitária socioespacialmente é só um caso de utopia não será colo-
car a crítica no vazio? A cidade é dinâmica, é artefato e obra, como 
afirma Rossi (2001), ela é uma construção no tempo, como uma 
construção social, ela estende-se sobre si mesma, adquirindo cons-
ciência e memória.

Os próprios elaboradores do projeto representado pelo Grupo 
4 produziram novos documentos, dentre eles um panorama inti-
tulado Palmas-Sul – Leitura da Cidade. Esse documento avalia de 
forma crítica a expansão urbana além do Plano Diretor. O docu-
mento contém mapas (Figuras 79 e 80) que ilustram a incorreção da 
expansão sul e seus desdobramentos sócio-culturais-ambientais-
econômicos etc. Aborda a desarticulação da expansão com o plano 
básico e reafirma o hiato expresso na falta de identidade do lugar na 
percepção imagética da população (Palmas-Sul – Leitura da Cidade, 
s. d., p.3). Esse documento também reitera a necessidade de reto-
mar o crescimento da cidade no sentido leste-oeste.

Não tivemos a pretensão de esgotar nenhuma dessas questões 
neste trabalho, o debate permanecerá aberto. Propostas, críticas e 
novas propostas são o circuito que alimenta a dialogia e/ou paralogia.

Para Ferrara (2000), a cidade pode ser vista a partir de sintaxes, 
uma delas é a da renovação: recuperação da qualidade para uma ci-
dade que decaiu e envelheceu. Para Rykwert (2004), outras noções 
fazem parte da cidade: sentimentos e desejos comandaram projetis-
tas e construtores, o que tornam as cidades constructos humanos; 
assim, devemos vê-las também como elas se apresentam aos nossos 
sentidos. Para Arantes (1998, 2001), todas as ações se convertem 
em ideologia capitalista, a cidade está em crise permanente pelo 
esgotamento e, portanto, nem arquitetura e nem cidade. Segundo 
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Peixoto (1996b, 2004), o interstício é o paradigma da cidade con-
temporânea, flexível e instável, ela apresenta um urbanismo imate-
rial, marca os hiatos na narrativa e os espaços vazios, interrupções 
no seu contínuo histórico.

Em Palmas, contudo, como vimos, os projetos também não 
foram cumpridos tais quais estabelecidos. Muito ainda está em 
discussão e tem que estar sempre, porque projeto é antevisão. Po-
liticamente, as falhas são notáveis; economicamente, é uma cidade 
de diferenças marcantes, como as demais cidades brasileiras. Ainda 
assim, mesmo para aqueles que estão nas margens, os relatos e 
depoimentos mostraram que a cidade representou para eles uma 
oportunidade que jamais tiveram. 

Figura 79 – Aurenys I, II, III , IV, Taquaralto e Bela Vista - expansão Sul. Fonte: Palmas-
Sul – Leitura da Cidade, documento produzido pelo Grupo 4 - Goiânia, 2003.
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Figura 80 – Expansão além do plano básico. (plano básico mapa ao centro, expansão norte 
à direita e expansão sul à esquerda). Fonte: Palmas-Sul – Leitura da Cidade, documento 
produzido pelo Grupo 4 - Goiânia, 2003. 

A cidade sensibilista

A cidade sensibilista é, antes de tudo, uma cidade conceitual 
na qual é preciso intervir, atenta aos ecos do tempo e à urgência da 
mudança paradigmática. Essa compreensão é o desdobramento do 
que vimos esquadrinhando ao longo do texto. O futuro da cidade 
é uma pauta de discussão no pensamento urbano contemporâneo. 
Pensar numa cidade sensibilista, porém, não é inaugurar nenhuma 
teleologia, tampouco dar respostas precisas, especialmente porque 
sempre virão outras perguntas. Le Goff (1988), no seu livro Por 
amor às cidades, analisando-as na longa duração, conclui com um 
título questionador: “O fim da cidade ou a cidade sem fim?”. Ra-
pidamente, ao perscrutar vários problemas da urbe, afirma estar 
convencido de que a cidade está prestes a conceber novos encantos 
que irão renovar a sua sedução.

“Sensível” é uma palavra que, como afirmamos no início deste 
estudo, soa e repica na academia, na ciência, como um sino em ba-
daladas lentas, uma sonoridade leve, quase brincante. Numa fase 
compreendida como de “crise da razão”, nada mais oportuno do 
que o surgimento dessa palavra que começa a figurar no cenário 
científico, desdobrando-se e tornando-se um conceito. Alguns his-
toriadores, como Pesavento (2004), passam a discutir uma história 
das sensibilidades, será possível uma geografia das sensibilidades? 
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Michel Mafesoli (1998) insiste numa razão sensível e no policultu-
ralismo do território e das formas, nas quais o lugar faz elo. 

Mas, se ainda hoje, falar de percepção pode parecer uma argu-
mentação temerária, tanto mais cuidado temos ao falar de sensibi-
lidade, a própria cadeia semântica que a palavra engendra seria um 
primeiro exemplo de questões que o termo coloca. Leminsk (1987) 
esclarece que a raiz grega PASKHO dá origem tanto à palavra pa-
thos e, portanto, “patético”, quanto à palavra “paixão”, cujos signi-
ficados, por fim, resumem-se ao sentir. Essas relações semânticas 
podem apontar outra questão delicada: a de como é tênue a linha 
entre o poético e a pieguice e, ao mesmo tempo, quão abissal é o 
resultado que os separa. Nesse divisor de águas, a sensibilidade é 
também uma busca especial empreendida pelos artistas (poetas, 
pintores, escritores etc.), ao longo dos séculos. Poderá ela ser em-
preendida também pela ciência? 

Pensar a sensibilidade, então, como uma perspicácia cognitivo-
afetiva de elaborar/compreender é reconhecer, em parte, que ela 
começa pelos sentidos, pela forma de perceber, e vai somando-se a 
outros conteúdos socioculturais/espaçotemporais, entre outros. O 
grande desafio de uma cidade sensibilista, muito mais teórica e con-
ceitual do que prática, é construir o novo, num tempo de citações. 
Archer (2001) aponta como exemplo que a cultura pós-moderna 
passou uma ideia de que tudo já havia sido criado e o que restava 
era juntar os fragmentos e recombiná-los de maneira significativa. 
Por mais que o efeito dessas combinações fosse surpreendente, não 
se poderia reivindicar originalidade. A inspiração era buscada em 
toda parte, em vez de se procurar desenvolver algo atual, avançado, 
um estilo que fosse para caracterizar o período. O autor não fala em 
vanguarda ou pós-vanguarda, mas em transvanguarda, podendo 
essa, ou até mesmo devendo, citar qualquer período que desejasse.

Para qualquer nova elaboração que considere tanto o político 
quanto o estético, para pensar uma cidade sensibilista, é necessário 
ater-se à complexidade do mundo urbano; no sentido em que aponta 
Santos (2005), o complexus – tecido complexo/composição de con-
trários –, uma dialética sem síntese. A proposta desse autor é aliar o 
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olhar do geógrafo à atitude do viajante e, se possível, com a genero-
sidade do romancista para o percurso ou “jornada interpretativa”.

Guattari (1992) não apenas afirma a necessidade de restauração 
de uma cidade subjetiva, como propõe um novo paradigma estético, 
no qual se mesclam vontade política e transformação das mentali-
dades, compreendendo como os diferentes campos do pensamento, 
da ação e da sensibilidade, posicionam de modo dessemelhante seu 
movimento do infinito, ao longo das épocas, podendo voltar e es-
tabelecer cruzamentos diversos, mudando e contaminando outros 
domínios transversalmente:

A potência estética do sentir, embora igual em direito às outras – 
potências de pensar filosoficamente, de conhecer cientificamente, 
de agir politicamente – talvez esteja em vias de ocupar uma posição 
privilegiada no seio dos agenciamentos coletivos de enunciação de 
nossa época. (Guattari, 1992, p.130)

Quem pode dizer muito de um lugar é quem estabelece com ele 
uma relação afetiva. Assim, os principais construtores e especial-
mente os habitantes não simplesmente descreveram a cidade, mas 
a reinterpretaram com seus sonhos e desencantos, alcançando uma 
cidade que eu chamaria de sensibilista. Outra forma de alcançar 
essa cidade é ainda uma atitude a princípio “contemplativa”, ou 
seja, a cada vez mais, ela deve ser pensada, refletida, percebida.

A cidade sensibilista não é apenas aquela da alegoria do pa-
trimônio, dos monumentos, da arquitetura e do urbanismo que 
produziu conforto e beleza; da vida cultural que cria uma cidade 
literária. O termo não se refere apenas a paisagens-pinturas de uma 
cidade, mas a uma cidade em que se reconhecem os problemas e a 
urgência em criar outras ações transdisciplinares (socioespacial/
cultural/político-econômica) – a cidade para que as pessoas teçam 
nela suas sensibilidades –; é preciso que a cidade seja “imaginária”, 
mas é preciso também que consigamos habitá-la. 

A superação é um caso de vontade, mas também de imaginação. 
Yunes (2003) observa que a formulação conceitual passa, cada vez 
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mais, pela união entre o poético, o filosófico, o imaginário e a razão 
(para essa autora, aspectos antes cabíveis apenas na ficção) e, em 
muitos casos, a metáfora apresenta imagens absolutamente indis-
pensáveis à ciência para operacionalizar suas descobertas. 

Pensar uma cidade sensibilista também é missão de quem não 
quer se “conformar” com o resultado moderno e pós-moderno do 
desdobramento urbano e da cidade. Guattari (1992, p.178), apesar 
de enfatizar a atitude transdisciplinar, expõe a complexidade da 
posição do arquiteto e do urbanista, na sua condição extrema e 
fascinante diante do devir urbano e do destino da cidade subjetiva; 
a eles caberia pilotar, por meio de seu projeto, responsabilidades 
estéticas, éticas e políticas. Não cremos que seja essa uma tarefa 
apenas do arquiteto e do urbanista, mas de todos que se proponham 
a pensar as cidades, e de todos os que a habitam – geógrafos, histo-
riadores, filósofos, escritores, moradores etc. – como nos propõe 
Sevcenko (2001), no loop da montanha russa do século XXI: a mu-
dança depende e cabe a todos nós. 

Por fim, propor uma cidade sensibilista, talvez seja iniciar outro 
estudo que vá, por sua vez, perscrutar o silente, o invisível, o ausen-
te: os possíveis. Como tal, não nos cabe mais aqui. Fica tanto o hiato 
como o repertório dessa busca pelo sensível. Para quem queira se 
aventurar, fica um novo convite, nesta ocasião, a outra viagem...




