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Introdução 

Este artigo relaciona um caso típico de regionalismo que alcança sucesso com a 

elevação do seu discurso político à categoria de institucionalidade pela criação em 1988 do 

Estado do Tocantins. A justificativa para a criação dessa nova unidade federativa cabia além 

das argumentações de descaso social pelos governantes do Estado de Goiás, unidade 

federativa de origem, mas pela busca de uma identidade regional calcada num ideário de 

libertação de um julgo da “oligarquia do sul” ( de Goiás ). Nessa busca foram feitos esforços 

no sentido de encontrar na história regional aqueles citadinos que bradavam essa 

necessidade para o desenvolvimento regional do norte de Goiás, sobretudo na identificação 

de lideranças que serviriam como personificação desse ideário. Consolidado o bloco 

histórico, entra em cena a projeção simbólica utilizando-se do avanço do interesse turístico 

nessa última passagem de século, fato que é inteligentemente incorporado pelo projeto de 

hegemonia política local sobre um urbanismo novo e, por assim sendo, apto a criação de 

novas veiculações ideológicas pelo encantamento arquitetônico. 

Forjando uma nova territorialidade libertadora(?): o Estado do Tocantins 

No cenário político - econômico que envolve os caminhos da política regional no 

interior do país, surge um elemento que vai incorporando essa nova ordem e nela assenta 

suas bases estratégicas de gestão territorial: a implementação do Estado do Tocantins. Com 

efeito, aqui encontraremos a atuação expressiva de um bloco regional de poder e o seu 

atrelamento estratégico ao discurso liberal de desenvolvimento pela formação de uma 

estrutura produtiva voltada ao mercado externo, como ícone de progresso a toda sociedade 

assentada nesse território. 

Para tal análise, necessitamos tomar da história algumas informações 

imprescindíveis quanto o desenvolvimento da classe política e empresarial do Tocantins. O 

surgimento do Estado do Tocantins deriva de uma questão regional com raízes ainda do 

século XIX, antes mesmo da proclamação da independência do país, através de uma 

resolução de Dom João (ainda Príncipe Regente) em 18 de Março de 1809, que criava uma 

nova Comarca na Capitania de Goiás, a Comarca de São João das Duas Barras, localizada 
                                                 
1 Universidade Federal do Tocantins – UFT 
adornolf@uol.com.br 
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na porção norte de Goiás2. Desencadearia assim um movimento separatista dentro do 

próprio aparelho de Estado do Reino de Portugal, visto que tal iniciativa de criar uma nova 

província independente da Província de Goiás teria sido movida pelo próprio representante 

da coroa na comarca, o seu ouvidor Teotônio Segurado ao proclamar em 15 de Setembro 

de 1821 a criação da Província da Palma, com uma tentativa de implantação que duraria até 

1824, marcado por uma série de turbulências até o movimento ser derrotado. 

Em verdade, constituiu-se numa tentativa de autonomia política na região (o que não 

significa necessariamente da região) baseada em princípios liberais3, primando-se em 

ganhar a simpatia de uma população apática pelo acentuado distanciamento do palco de 

decisões políticas de então. Tido por muitos historiadores e contistas regionais como um 

verdadeiro movimento nativista, mas questionado por outros pela ótica das relações 

nacionais de poder, vale dizer que este episódio serviu como fórmula de mitificação de um 

simbolismo na identificação territorial de uma população regional. Há uma clara 

argumentação pelas sucessivas classes políticas em desvincular-se das raízes goianas da 

sociedade civil, distingüindo-a inicialmente como os goianos do norte, depois os palmenses, 

com a supressão da Província da Palma, os nortenses e finalmente, os tocantinenses. 

De fato na análise do processo de ocupação territorial há uma predominância de 

nordestinos e nortistas ao norte do Paralelo 13 e mineiros e paulistas ao sul dessa linha do 

Equador. Vemos duas fases distintas na formação de uma possível identidade regional 

aliada ao ciclo da mineração, e com a sua decadência, a predominância da pecuária, onde a 

fazenda de gado constituía-se na própria caracterização do povoamento e também do 

gênero de vida, ou seja, a cultura material e imaterial de relacionamento dessa população 

com o seu meio. 

A criação de gado bovino constituía-se na principal atividade econômica do Norte de 

Goiás do século XIX, organizada de maneira extremamente extensiva ao longo dos fundos 

de vale, vinculando o estilo de vida da população muito distante dos padrões políticos com a 

capital da Província, ficando mais afetos às práticas coronelistas. Esse distanciamento 

geográfico alimentava a perspectiva de inexpressivo valor político da população dessa 

                                                 
2 Estava plantada, pois, a semente da sonhada Província do Tocantins e do hoje Estado do Tocantins. 
O desembargador Joaquim Theotônio Segurado, ex-ouvidor da Vila Boa (GO), era indicado ouvidor da 
nova comarca. Theotônio Segurado deixa Goiás para assumir a nova Ouvidoria, com sede provisória 
no arraial da Natividade. In: Tocantins, Conhecendo e Fazendo História. Palmas: SECOM, 1998, p.20.  
3 “...a região Norte, base territorial da comarca da Palma, fica independente de Goiás e Theotônio 
Segurado é eleito presidente de uma junta provisória de governo para administrar os trâmites legais e 
transformar a comarca em Província da Palma. Em nome do governo separatista, Segurado faz uma 
proclamação pedindo a união do povo tocantinense, dá explicações dos motivos da independência do 
Norte goiano e baixa instruções isentando de tributação saídas de gado, décima, dízimo, banco, papel 
selado, entrada de sal, ferro, aço e ferramentas. In: Tocantins, Conhecendo e Fazendo História. 
Palmas: SECOM,1998, p.25.  
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região diante do teatro político da capital de Goiás, composta pela reduzida 

representatividade política na esfera governamental. 

Tal fato beneficiava a manifestação regionalista de vários políticos do Norte de Goiás 

como o meio mais adequado de conquistar a simpatia dessa população, fossem eles 

comerciantes ou coronéis. Este procedimento ganha maior força com as fases de abertura 

política da história republicana, no qual se verifica que a melhor estratégia de eleição seria 

adotar um discurso autonomista pelo desenvolvimento para alguém que desejasse se firmar 

como liderança local. 

Em verdade, esse discurso de base local perdia sempre a sua forma (ou força) 

quando da composição política com o núcleo de poder do estado, visto o comprometimento 

político firmado na distribuição de cargos pelo território. Assim, esta porção norte de Goiás 

sempre seria representada no legislativo estadual ou federal por alguns políticos que se 

aliavam ao bloco político predominante nos aparelhos de estado, tornando a oposição de 

lideranças políticas dessa região, diante do governo de Goiás, uma mera retórica, quase 

que inexistente, visto que a conquista de algum prestígio político local dependia daquela 

aliança com o grupo dominante que havia alcançado o poder institucional do estado. 

A partir da década de sessenta do século XX, o estigma do isolamento é quebrado 

com o avanço da fronteira capitalista aliada ao rodoviarismo, nessa região experimentada 

com a abertura da Rodovia Belém – Brasília. Iniciar-se-ia, assim, a segunda fase mais 

distinta de ocupação do território norte de Goiás com a sucessão de um intenso processo 

migratório ao longo do estabelecimento dessa estrada de rodagem. Essa região passaria a 

receber influência de manifestações culturais das várias regiões brasileiras, espacialmente 

mais limitada à porção oeste do Rio Tocantins, sendo que a leste do mesmo haveria um 

processo de estagnação econômica com a decadência do transporte por navegação. 

Teríamos assim dois bolsões culturais mais distintos, um ligado às tradições 

herdadas dos ciclos do ouro e da pecuária mais rústica, meios econômicos ainda da frente 

pioneira, ambos localizados, sobretudo à margem direita do rio Tocantins, e à sua margem 

esquerda, relacionada de maneira predominante à visão de modernidade técnica pelo 

avanço da fronteira do capitalismo internacional, pela urbanização como suporte ao eixo 

rodoviário e à expansão das empresas de implementos e insumos agropecuários.4

Isto significa que, com o forte movimento migratório na porção ocidental da bacia 

hidrográfica do rio Tocantins, não haveria mais como fundamentar uma unidade cultural de 

                                                 
4 Nesse sentido encontramos a proposta de regionalização dos complexos regionais, projetando a 
inserção regional de parte desse território como ingressando na Região Centro – Sul, como apontada 
pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger desde 1967. Trata-se de uma classificação do território brasileiro 
seguindo critérios geoeconômicos. 
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todo o Norte Goiano, visto a presença agora de gaúchos, paulistas, mineiros e paranaenses, 

pela influência de atração geoeconômica ao longo da rodovia Belém – Brasília. No obstante, 

a perspicácia política de agregar valor diante dessa diversidade cultural encontrou um 

consenso: do desejo de desenvolvimento econômico desses imigrantes que, juntando-se 

aos dos nascidos na região, forjariam uma expectativa comum e, com a autonomia política 

da região, todos alcançariam o desenvolvimento econômico esperado. 

Alguns críticos locais, que participaram de certos episódios dessa luta de 

emancipação política de Goiás, assinalam que a implantação do novo estado seria dirigida 

pelas mãos não de “tocantinenses natos”, mas de “chegantes” que ao conhecerem o legado 

histórico do projeto de uma nova unidade territorial independente da gerida pelo centro 

político de Goiás Velho e posteriormente Goiânia, postavam-se a seu favor como meio de 

sua própria afirmação política.5

Essa leitura vai de encontro à seguinte análise de BARBOSA (1999:63) : 

“ Portanto, a definição de uma identidade própria para o povo do norte de 

Goiás de nortense (o adjetivo nortista talvez tivesse uma conotação mais pejorativa) 

foi artificialmente criada pelas elites locais. Nesse sentido, criou-se o imaginário 

territorial no inconsciente coletivo da população, daí surge a idéia do abandono do 

norte pelo sul que prolongou-se até a criação do Estado do Tocantins, com as 

articulações do constituinte Siqueira Campos na aprovação da Constituição de 

1988.” 

A implantação deste novo estado da Federação confunde-se com a construção do 

próprio patrimônio político dessa elite regional, apresentando-se como o único meio de 

consagração do ideal de desenvolvimento pela autonomia da “oligarquia goiana”6. O 

enfoque no bem – comum da população do território, dando-lhe uma expressão de unidade 

que se contrapunha à identificação de um agente exógeno e opressor dos desejos comuns 

de progresso, fôra a estratégica básica para empunhar a bandeira política de formação das 

próprias lideranças na região. Nessa analogia, BARBOSA (1999:83) aponta o fator de poder 

da formulação sentimentalista de uma diferença abstrata: 

                                                 
5 É notório que os quatro nomes que encamparam e personificaram a luta pela emancipação do Norte 
goiano não são nascidos nessa terra: o desembargador Joaquim Teotônio Segurado em 1821 ( 
português ), o brigadeiro Lysias Augusto Rodrigues na década de 40    ( carioca ), o juiz Feliciano 
Machado Braga na década de 50 ( goiano do sul do estado ) e Siqueira Campos nas décadas 60 – 80 ( 
cearense ), sendo que este último tornaria-se o primeiro governador do Estado do Tocantins em 1989, 
sendo reeleito nos pleitos de 1994 e 1998. No segundo pleito, de 1990, seria eleito governador o 
piauiense Moisés Avelino. 
6 Não é por acaso que o movimento de alianças de grupos políticos para levar o então Deputado 
Federal Siqueira Campos à condição de governador tinha o nome de União do Tocantins. Estabelecia-
se, assim, a estratégia de agregar maiores indecisos com uma nomenclatura com forte teor 
ideológico: se você é a favor do Tocantins, una-se a “ele”. 
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“ A utilização das diferenças regionais apresenta o norte como o irmão pobre 

e abandonado, e o sul com o irmão rico. Essas diferenças tornam-se, então, uma 

invenção das elites que lutam em prol da criação do novo estado, um movimento 

articulado pela classe política representante do norte goiano. Cria-se, primeiro, o 

território imaginário, fictício e simbólico, para depois passar para a instalação do 

bloco hegemônico com o aparelho de estado nas mãos da elite política. A massa 

considerada excluída, que é a população do norte goiano, incorpora a ideologia da 

classe política, a mais interessada no surgimento e na autonomia do novo território. A 

população dessa parte nortense acompanhou todo este processo político e ideológico 

sem perceber que, no final da jornada, continuará desvinculada das grandes 

decisões e permanecerá excluída neste novo território. Siqueira Campos, articulado 

com a ala conservadora da Constituinte, dificilmente iria atender aos interesses de 

uma possível reforma agrária no novo estado, sobretudo tendo em vista que manteve 

vínculos com a UDR, representante dos grandes proprietários de terra.” 

De fato a viabilização do seu projeto político com a criação do Estado do Tocantins 

contou com o consistente apoio da classe ruralista de Goiás, seja na mobilização popular 

pelo voto “sim” no plebiscito de cerca de 350 mil eleitores de 80 municípios goianos pela 

emancipação do norte do estado, seja quando da votação favorável pelo chamado bloco do 

Centrão na Constituinte de 1988, organizado fundamentalmente pelas articulações políticas 

da União Democrática Ruralista – UDR, bem como no processo seguinte de eleição 

majoritária no novo estado7. 

Diante desse processo político, BECKER (1990:178) já apontava para a dissonância 

de um discurso regionalista sem necessariamente um vínculo de origem territorial dos 

agentes mobilizadores, como se observa: 

“ Fazendeiros, médios e grandes, pecuaristas do Sul, principalmente São 

Paulo, constituem o novo grupo dominante (fração regional de classe), substituindo a 

antiga hegemonia de aviadores de castanhas e fazendeiros tradicionais ou com eles 

forjando alianças. No norte de Goiás, um movimento regionalista dos fazendeiros, 

embora muitos não residentes no local, pressionam hoje o governo central para 

legitimar sua apropriação, criando uma nova unidade da Federação, o estado do 

Tocantins.” 

                                                 
7 Esta relação é acintosamente afirmada pelo então presidente da Federação da Agricultura de Goiás  
- FAEG, Aroldo Ratoldo: “ O Estado do Tocantins é a UDR no poder”.  Depois de ter implantado 48 
sindicatos rurais e  9 regionais da UDR na região norte de Goiás, lançaria-se candidato a senador pelo 
novo Estado, apontando que “ Vamos fazer o governador e 80% dos novos prefeitos. Somos um 
Estado de vocação agropecuária e aqui só vai se eleger quem estiver conosco.” Ricardo AMARAL. 
Criação do Estado do Tocantins leva a UDR ao poder. Folha de São Paulo, em 27/06/1988, p. A – 5.  
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O fato é que da conjunção dessas forças políticas locais com as exógenas, ambas 

interessadas na valorização da propriedade fundiária e na formação de um novo mercado 

eleitoral, a aprovação da nova Carta Magna em 1988 consagra a busca pela criação do 

Estado do Tocantins, pelo artigo 13 do Ato das Disposições Constitucionais: 

“ É criado o Estado do Tocantins, pelo desmembramento da área descrita 

neste artigo, dando-se sua instalação no quadragésimo dia após a eleição prevista no 

§32, mas não antes de 1º de janeiro de 1989. 

 § 1º O Estado do Tocantins integra a Região Norte, limita-se com o Estado 

de Goiás pela divisas norte dos municípios de São Miguel do Araguaia, Porangatu, 

Formoso, Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Campos Belos, conservando 

a leste, norte e oeste as divisas atuais de Goiás com os Estados da Bahia, Piauí, 

Maranhão, Pará e Mato Grosso. 

§ 2º O Poder Executivo designará uma das cidades do Estado para sua 

Capital provisória até a aprovação da sede definitiva do governo pela Assembléia 

Constituinte.” 

A expectativa de desenvolvimento com a criação do estado é enorme diante dos 

anseios por uma região mais promissora econômica e socialmente, manifestados de 

maneira quase que unânime até a aprovação na constituinte, encobrindo as diferenças 

políticas mais extremas8. Com o primeiro pleito eleitoral as diferentes faces políticas do 

Tocantins tornariam-se identificáveis, demonstrando a hegemonia da classe ruralista, ao 

ponto de dividir-se em duas frentes. 

Nessa época havia três principais forças políticas aspirando o controle institucional 

do novo estado, os candidatos do PT com suas bases ligadas aos pequenos posseiros e 

trabalhadores em geral, “ enquanto tanto a direita oligárquica do velho coronelismo, que 

apoia o candidato do PMDB, José Freire, quanto a direita moderna e ideológica, que 

sustenta o candidato do PDC – da coligação União do Tocantins - , o Deputado Siqueira 

Campos, são apoiados pela UDR e pelo estrato econômico mais alto da região.” 9 O 

candidato à frente nas pesquisas de opinião, Siqueira Campos10, prometia governar com 

                                                 
8 A seguinte reportagem já apontava tal expressão: “ Criado há cerca de um mês, o Estado do 
Tocantins nasce pobre, com uma economia concentrada na pecuária e uma renda per capita inferior a 
450 dólares. Os tocantinenses, fingem esquecer a miséria e as divergências internas para sonhar com 
um novo eldorado. As perspectivas imediatas, porém, são outras. Sem conseguir resolver os conflitos 
no campo, as cidades começam a conviver com as invasões urbanas, fruto da intensa migração. O 
estado recém – criado risca um novo mapa do Brasil, mas arrasta velhos vícios da luta pelo poder, 
que durante anos ajudaram a compor a violenta história da região.” Revista Manchete. Tocantins. 
Nasce um estado (já cheio de conflitos) Rio de Janeiro, 21 Outubro de 1989, pg. 39-52. 
9 Idem, pg. 50. 
10 O senhor Siqueira Campos em 1963 implantaria sua Fazenda União, em 1965 cria uma cooperativa 
de agricultores em Colinas de Goiás, sendo que um ano depois torna-se vereador no mesmo 
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mãos de ferro e acabar com a evasão de renda para outros estados, “... que hoje representa 

90% da nossa economia, incentivar os investimentos da iniciativa privada e destinar apenas 

50% da arrecadação para gastos com pessoal. Vamos suspender as desapropriações de 

terra e promover um acordo com participação de todas as partes envolvidas” 11

Em meio à eleição do primeiro governo do estado e do poder legislativo, o processo 

de instalação continha ainda uma questão a resolver: onde deveria ser a futura capital do 

estado? Disputavam tal ascensão política as cidades de Araguaína, Porto Nacional e 

Gurupí, pois eram as maiores em população e arrecadação, considerando-se com maiores 

chances de escolha como a primeira capital, ainda que provisória. Na visão do então 

deputado Siqueira Campos, “ as cidades não têm condições de assumir a estrutura de uma 

capital, e nossa intenção é construir um centro administrativo moderno ao lado da que será 

escolhida pela Assembléia Legislativa”12

Eleito governador do Estado do Tocantins, Siqueira Campos busca entendimentos 

com o então Presidente da República, José Sarney, para definir a instalação da capital 

provisória do estado, visto que fora afastada a hipótese da escolha das cidades postulantes 

a servirem como capital, por pareceres contrários, alegando falta de segurança naquelas 

áreas. O Presidente deixou a tomada de decisão ao governador do estado, o qual 

desencadeou o seguinte processo: 

“ E isso ocorreu pela manhã de 07 de dezembro de 1988, quando Siqueira 

Campos entrou em contato com o Deputado Estadual Raimundo Boi, a quem revelou 

a intenção de escolher Miracema como Capital Provisória, desde que o mesmo e o 

Prefeito de Miracema, Sebastião Borba, concordassem em que aquela cidade se 

tornasse a Capital Provisória, até 15 de setembro de 1989. Esclareceu, outrossim, 

ser sua intenção, fazer construir uma cidade para ser a Nova Capital, no centro 

geográfico do Estado e em caráter definitivo. A Capital Provisória ali permaneceu de 

1º de janeiro a 31 de dezembro de 1989 ” 13

A definição da área da futura capital se deu a leste de um povoado denominado de 

Canela, pertencente ao Município de Taquarussu do Porto14, incorporando ainda parte do 

Município de Porto Nacional, num quadrilátero medindo 9.180 Km² para instalação do Plano 

                                                                                                                                                         
município. Com o discurso pela defesa da criação do Estado do Tocantins é eleito Deputado Federal 
em 1970, sendo reeleito mais quatro vezes até ser eleito como o primeiro governador do Tocantins. 
11 Ibidem, pg. 50. O Deputado Siqueira Campos votou contra o projeto de reforma agrária na 
Constituinte de 1988.  
12 Ibidem, pg. 50. 
13 Diagnóstico Sócio - Econômico – Administrativo. Governo Siqueira Campos 1989-1990. pg.285. 
14 Por um acordo do Prefeito Municipal, Fenelon Soares, com o Governador Siqueira Campos, a 
Câmara de Vereadores desse município aprovou uma lei que transferia a sede do Município de 
Taquarussu para Palmas e retornando Taquarussu à condição de Distrito de Palmas, viabilizando 
legalmente a instalação jurídica da Capital do Estado no recém – criado Município de Palmas. 
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Diretor do Projeto Urbanístico da futura cidade que serviria como o próprio símbolo da 

implantação do Estado do Tocantins: Palmas. Seu projeto e localização à margem direita do 

rio Tocantins viria representar a redenção de uma região economicamente estagnada, 

sendo apresentada assim como um espaço de “ modernidade e desenvolvimento sócio – 

econômico a irradiar-se do centro das decisões político – administrativas para todo o 

Estado.” 15

Com a decisão de implantar a Capital do Estado numa área sem nenhuma infra-

estrutura urbana, teremos historicamente uma confusão entre a instalação de um novo 

estado e um estado de coisas modernas, ou seja, de alguma maneira negava-se, assim, a 

pecha do velho na formação da imagem desse Estado pela criação de uma cidade projetada 

para servir como vitrine econômica e política do Tocantins. A divulgação do novo, do 

moderno, é a estratégia geoeconômica e geopolítica do Governo Siqueira Campos em 

demonstrar o fator progresso o mais rápido possível, tendo então que direcionar o foco e a 

escala de avaliação para a capital do Estado: pela intensidade das obras de edificação de 

Palmas, se mostraria para qualquer empresário ou político de fora da história da região, o 

quanto é dinâmico e promissor o desenvolvimento do próprio território do Estado do 

Tocantins, bem como ficaria difícil contrariar a imagem política de empreendedor do seu 

governante. 

Em outras palavras, a própria imprensa externa ou estrangeira seria muito mais 

atraída pelos acontecimentos que envolvem a construção de uma cidade – capital arrojada, 

do que pelo estado de pobreza no interior do novo estado. Slogans é que não faltariam para 

induzir essa percepção: “ Palmas, a Capital do Futuro”. “ Palmas, a Capital Ecológica do 

Ano 2000 ”... 

O posicionamento estratégico da capital do Estado do Tocantins: o poder no centro e 

o poder encantável. 

A implantação urbanística de Palmas nesses quatorze anos vem se evoluindo como 

um grande canteiro de obras públicas: desde a construção de postos de saúde à construção 

de um aeroporto internacional. Palmas atingiu na segunda metade da década passada os 

maiores índices de crescimento urbano do Brasil, fruto de grandes recursos públicos e de 

financiamento estatal externo, bem como de um trabalho de mídia nacional em busca da 

atração da iniciativa privada. 

Essa capital com perfil de progressivo canteiro de obras sobre um vale do Rio 

Tocantins e uma vegetação de cerrado, projetou sou imagem como um espelho modernista 

nas hostes do projeto urbanístico de Brasília, mesmo que em essência urbanística se 

                                                 
15 Idem, pg. 287. 
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difiram. Duas largas avenidas dão a forma urbanística em cruz da cidade – Avenida 

Teotônio Segurado e a Avenida JK, cujo cruzamento ressalta numa pequena elevação o 

primeiro prédio público definitivo da cidade: o Palácio Araguaia, sede do poder executivo 

estadual. Na verdade, em seu projeto original, esse cruzamento era em forma ovalada, 

justamente delineando a área verde no entorno do referido palácio, permitindo um fluxo de 

tráfego entre o eixo Norte-Sul e Leste-Oeste da cidade. 

Ali foi onde se deu a cerimônia de lançamento da pedra fundamental de Palmas, no 

dia 20 de maio de 1989, através da instalação de um cruzeiro e assim foi se destinando a 

servir como espaço de grandes manifestações civis da cidade, fato verificado em 1991 com 

a visita do então Presidente Fernando Collor de Mello, onde naquele ato foi erigido um 

imagem memorial na ponta norte da área em forma das quatro fases da lua. A área ganhou 

forma de praça e o nome de Praça dos Girassóis, justamente o símbolo da campanha 

política do grupo de Siqueira Campos, o chamado de União do Tocantins – UT. 

O projeto original foi concebido em 1993 através de um concurso público nacional, 

no qual compunha-se ao princípio do eixo monumental com disposição espacial semelhante 

ao da formação de Brasília – as secretarias de estado no lugar dos ministérios, os poderes 

legislativo e judiciário nas laterais e o poder executivo no centro, diferindo do Distrito Federal 

entre as posições do legislativo e executivo. Esse projeto paisagisticamente visava 

aproveitar e valorizar as espécies vegetais típicas do cerrado, permitindo assim também um 

bom sombreamento como área de lazer e descanso. 

No entanto, em seu último mandato (1998 – 2001), o então governador Siqueira 

Campos decide transformar a área num projeto muito mais audacioso: elimina o cruzamento 

das avenidas como possibilidade de fluxo no entorno do palácio e cria uma praça que 

engloba as quadras das secretarias, arrancando o asfalto das avenidas e implantando ali 

uma praça de 560.000m², sendo 240.000m² de área verde, 175000m² de calçamento com 

pedra portuguesa e o restante destinado a estacionamento, play-grounds, chafaris, cascata 

artificial e unidades de apoio ao visitante. 

Dentre outras obras de arte do paisagismo da grande praça, destacamos o 

Monumento aos 18 do Forte que, como uma forma de homenagem ao Levante do Forte de 

Copacabana ocorrido em 1922 no Rio de Janeiro, destaca em bronze e em tamanho real a 

figura do Tenente Siqueira Campos como líder do levante, numa sutil alusão ao nome e 

indução ao público visitante sem discernimento dos personagens homônimos. Ao lado 

desse monumento encontra-se o Memorial de Carlos Prestes, visto sua passagem pelas 

terras do então norte-goiano, época na qual o governador Siqueira Campos afirmava, no ato 

do lançamento da pedra fundamental dessa obra, ter sido um mensageiro do referenciado. 

 206 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Outro monumento de destaque é o chamado de Monumento Súplica, como símbolo 

oficial da saga dos pioneiros que chegaram no início da criação da capital, composto por 

nove personagens em bronze que representa a família e a figura de um carneiro que 

reluziria o sentimento religioso do “povo tocantinense”. No entanto, nota-se uma clara 

coincidência com as formas físicas, o número de filhos, o sexo e a faixa etária da família do 

então governador quando iniciava sua carreira política no então norte goiano. Há ainda 

outros monumentos como o da Praça Krahô, o Relógio do Sol, o Monumento à Bíblia e o 

próprio Cruzeiro, agora reestilizado. Verifica-se que aquele das Quatro Fases da Lua foi 

demolido e nada há mais de referência a visita de Collor de Mello, a quem tinha apoio 

enquanto presidente do governador tocantinense. 

Mas a grande atração da praça é o novo Palácio do Araguaia, todo reestilizado, 

contendo entre outros adereços um grande Frisa, que se afigura como uma obra de arte em 

alto relevo no estilo arquitetônico clássico e portanto de inspiração épica, que em sessenta e 

oito cenas visa servir como registro da história geopolítica de implantação do Estado, desde 

1590 à 1999. Nessas passagens é percebida claramente a presença de Siqueira Campos 

nos processos mais decisivos de implantação do Estado, deixando de fora outros 

personagens que também tiveram sua participação, tanto no movimento de emancipação 

como de governança. 

Considerações Finais 

O moderno e o arcaico interpolam-se na montagem do ambiente de profusão da 

competitividade, que enquanto regime de acumulação que dita uma nova ordem 

geoeconômica e geopolítica, localmente precisa traçar alianças estratégicas com forças 

regionalistas, ou sejam aqui entendidas, blocos históricos que, mesmo que periféricos, se 

tornam peças sobressalentes no tabuleiro de xadrez da competição por mercado. Nesse 

sentido é interessante o bloco histórico criado por Siqueira Campos e sua audaz visão de 

empreendedorismo, sua habilidade estrategista de criar e controlar um bloco hegemônico no 

Tocantins, com uma metodologia política tradicional, mas antenada na acumulação flexível. 

A Praça dos Girassóis é uma síntese dessa tentativa de cravar na história do 

Tocantins como personificação oligarca, servindo como um espaço turístico de destaque 

para os visitantes à capital, tendo ali uma versão que se deseja ser hegemonizadora pelo 

encantamento da pujança de um povo que criou o seus palácios, mas que a toda a 

perspectiva há a onipresença daquele que tem o seu nome cravado no próprio hino oficial 

do estado. 

Atualmente o poder executivo estadual e municipal visam valorizar essa área como o 

mais importante cartão postal da cidade, que é o portão de entrada dos turistas aos atrativos 

ecoturísticos do Estado. 
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 A inserção de Palmas nessa rede de interesses hegemônicos locais e regionais nos 

espaços corporativos, nos revela também outras funcionalidades que alimentam a 

conectividade da ordem econômica e política, materializada pela sua organização espacial. 

Ao lado de servir como centro administrativo do Tocantins, uma fábrica de ação racional e 

de forjadura de uma psicoesfera de domínio, bem como assumir um papel nodal na malha 

informacional e de gestor intermediário das decisões hegemônicas, serve também, na 

mesma analogia, de uma peça sobressalente no tabuleiro do poder econômico, como um 

exemplo de lugarização do evento de dissolução das precárias condições de vida no estado, 

ainda que apenas como aparelho ideológico. 

Com o papel de Palmas como evento de dissolução da problemática social dos 

municípios do estado na escala externa, percebemos como ela se interage no plano 

ideológico com a agregação da noção de evento, pois “...os eventos são, simultaneamente, 

a matriz do tempo e do espaço. Os eventos são, pois, todos novos,... eles dissolvem as 

identidades, propondo-nos outras.”16

Embora não se trate de uma visão unilateral ou “coisificada”, notamos que os 

movimentos hegemônicos de capital não se dão mais simplesmente por fatores atrativos 

imediatos de um lugar, cidade, região (do tipo incentivo fiscal) ou limitado a um país, pois a 

aspiração geral é pela ampliação gradual e seletiva de novos mercados. Nessa escala o 

mais importante na linguagem empresarial não é necessariamente forjar apenas novos 

valores, mas ser também local em todos os lugares, ou assim geograficamente entendido, 

para ser global é preciso cada vez mais se tornar multilocal; não é impor o exógeno sobre o 

endógeno, mas sim incorporá-lo mesmo que por mera estratégia de marketing. 

Em sua essência, esse é um planejamento da elite no lugar e o planejamento do 

lugar da elite, seja ela política e/ou empresarial. Vemos então um movimento que da 

“desestatização da geografia política” desencadeou-se na “privatização da geopolítica”, no 

surgimento de uma geopolítica de conquista de corações e mentes, que “sacraliza o 

turismo” como um veículo de indução de opinião pública. 

É um novo “código de poder” que determina o sucesso para um projeto de projeção 

da herança de valores e destinos políticos. O domínio desses códigos representa um 

posicionamento enquanto agente operador nas relações político – comerciais, capitaneando 

o próprio ordenamento territorial. 
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