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Introdução 

 
A criação do Estado do Tocantins e a construção de sua capital, Palmas, constituíram-se 

num novo referencial de hierarquização urbana na região central do país. Por ser uma cidade 
planejada para abrigar o aparelho administrativo do novo estado, ela proporcionou um novo 
paradigma, urbano, de modernidade no Cerrado brasileiro. 

Por outro lado, a cidade, ao mesmo tempo em que se apresenta como uma nova fronteira 
para o capital internacional, como novo espaço de sofisticação tecnológica; interioriza uma 
crescente diferença entre o centro e a periferia, entre a concentração das riquezas e a difusão 
avassaladora da pobreza. Portanto, o olhar de encantamento sobre a Praça dos Girassóis, centro de 
poder estrategicamente erguido para tal, a Avenida Juscelino Kubitscheck e a Avenida Joaquim 
Teotônio Segurado, não podem ter o mesmo olhar preocupante sobre as periferias da cidade, pois 
nestas localidades existem outras relações sócio-espaciais que diferenciam substancialmente do que 
concerne o centro da capital. 

Como base da discussão utilizou-se obras de autores da Geografia e afins, que tratam da 
temática urbana, analisando as contradições existentes nas relações sócio-espaciais produzidas no 
centro e na periferia das cidades, duas principais obras foram discutidas e através destas, ampliamos 
nossas análises, propiciando o direcionamento mais adequado às inquietações envolvidas ao objeto 
de estudo, Palmas, enquanto cidade planejada.  

Como proposta, dos apontamentos a serem tratados neste trabalho referendam-se duas 
literaturas de base, Carlos (2001) e Houston (1993), juntamente a outras complementares.  

Na obra “A (Re)Produção do Espaço Urbano” de Ana Fani Alessandri Carlos (2001), o 
foco apresenta as relações sociais do espaço, ou relação sócio-espacial urbana, para além de uma 
aglomeração de lugar e produção de mercadoria, mas muito mais que isso, é a realização da 
sociedade como um todo, espaço urbano que se apresenta como dimensão da realização dentro do 
espaço cotidiano de cada cidadão. Pensar o espaço urbano apenas como produto da reprodução do 
capital torna-se muito restrito e não nos permite uma ampla visão capaz de compreender cada 
cidadão em seu convívio cotidiano de citadino, possuidor de hábitos e costumes, como também, de 
alguns estereótipos impostos pela sociedade. E quando acrescido às suas necessidades de consumo, 
têm-se o conflito, podendo afirmar que o espaço urbano torna-se o fruto de conflitos e contradições 
sócio-espaciais, apresentando tanto à concentração e hegemonia da sociedade, quanto, à segregação 
social do espaço ou, segregação sócio-espacial. 

Para James Holston (1993), em sua obra “A Cidade Modernista: uma crítica de Brasília” 
percebemos um estudo sociológico, antropológico, mas principalmente etnográfico sobre a 
sociedade de Brasília, traçando as contradições que transformaram-na de capital planejada do país 
negando a história deste e enfaticamente apresentando o “modernismo urbanístico”, enquanto 
solução de uma sociedade moderna e alternativa; para uma cidade como outra qualquer, repleta de 
conflitos, contradições, hegemonias, estereótipos e principalmente segregação e auto-segregação, 
entendida pelo autor como estratificação social do espaço. Brasília e suas contradições destacam-se 
ao analisar a especificidade sobre a periferia legal e a periferia ilegal, e ainda, a periferia no tempo e 
no espaço. As observações do autor tornam-se pilares de embasamento teórico, pois as 
superquadras também estão presenciadas em Palmas.  

Através das obras contemporâneas “O Lugar no/do Mundo” e “O Espaço Urbano” autorias 
de Ana Fani Alessandri Carlos (2007a;b), buscamos apresentar esclarecimentos ao primeiro 
questionamento referente às análises preliminares desta pesquisa. A segregação sócio-espacial, que 



mesmo não sendo um termo geográfico está presente nas discussões da Geografia enquanto ciência 
do espaço, do homem e do urbano. 

Para entendermos o significado da Geografia enquanto ciências inserida no espaço urbano, 
utilizamos à obra de Milton Santos (1996) “Por uma Geografia Nova: da geografia a uma 
geografia crítica”, enfatizando a crítica que o autor realiza as teorias espaciais, mais enfatizadas 
neste trabalho à Geografia Urbana. 

Em “Cidade Corporativa Fragmentada: o Caso de São Paulo”  de Milton Santos (1990). 
Referendamos relação centro-periferia. Cujo termo, mesmo não sendo utilizado pelo autor, torna-
se implícito nesta e na obra que se segue. 

No âmbito de uma relação direta à proposta da pesquisa, buscamos na obra de Milton Santos 
(2003) “Economia Espacial: Criticas e Alternativas”, a justificativa da utilização do termo 
segregação sócio-espacial. 

A obra “A Cidade”  de Ana Fani Alessandri Carlos (1994), forneceu-nos o entendimento da 
cidade, cuja desigualdade espacial torna-se o produto da desigualdade social. 

No livro “Vida nas Cidades” de Eliseo Saveiro Espósito (1994), podemos entender como 
estão representadas as relações entre os citadinos e, a questão da locomoção entre o centro e a 
periferia por de direito. 

Arlete Moisés Rodrigues (2003) em seu livro “Moradia nas Cidades Brasileiras”, apresenta 
de forma clara a compreensão do agente especulador no espaço urbano, intimamente presente no 
passado e na atualidade. 

O “Governo Urbano” de Maria Adélia de Souza (1988), apesar do ano de sua publicação, 
ressalta uma questão presente ainda na atualidade, a forma brutal da urbanização diante organização 
do espaço e da sociedade incoerente a sua realidade. 

O “Espaço Urbano” de Roberto Lobato Corrêa (2000), tende a nos explicar o espaço 
urbano enquanto fragmentado, articulado, mutável e condicionante. Desmistificando, a ideologia 
presente nas cidades planejadas e não planejadas, de igualdade social, e a partir do seu 
entendimento buscar uma alternativa viável para uma menor disparidade entre os detentores e os 
desprovidos capital, no espaço urbano. 

E finalmente, por entender a complexidade de utilizarmos à noção de “vazios urbanos”, que 
ainda apresenta lacunas na concepção da Geografia e percebendo a impossibilidade de saná-las 
neste trabalho, utilizamos um novo termo já explorado por nossas pesquisas, os vazios de gente 
(CARVALHÊDO e LIRA, 2007a-f). Para melhor entendimento e afunilamento de análise na 
discussão sobre os vazios urbanos. 

Com isso, propomos um estudo no intuito de analisar e compreender as disparidades 
existentes entre o centro e a periferia, em suas relações e correlações apresentadas de fundamental 
importância. No objetivo de identificar e apontar, quando possível, alternativas reais na melhoria de 
vida da população palmense. 

Palmas, a última cidade planejada do século XX, em sua criação além de sediar a mais nova 
capital planejada do Brasil, tornou-se importante fluxo do capital financeiro, de novas tecnologias e 
de poder, no território nacional. Criando novas ligações entre as diferentes regiões do país, e 
influenciando na economia regional e na penetração de “novos” capitais internacionais no território 
brasileiro. Na concretização de seu planejamento, no interior do Cerrado, Palmas materializa-se 
através do capital público-privado-tecnológico, atendendo aos interesses de uma classe 
impulsionada e regulada pelo neo-coronelismo das “lideranças” políticas regionais, promovendo um 
novo paradigma urbano com velhas e conhecidas contradições sociais, políticas e econômicas. A 
especulação imobiliária urbana em Palmas, ora conduzida pelo município, pelo estado e pelas 
incorporadoras, torna-se uma estratégia de supervalorização das zonas centrais, transformando a 
periferia em única alternativa à população pobre. 

Em Palmas o poder político empresarial tem negado o direito à moradia, às comunidades 
carentes. Visto que o processo de ocupação do solo urbano da cidade planejada, não propôs abrigar 
os que a construíram, mas apenas classes de burocratas político-administrativos de grande e médio 



poder econômico (SANTOS, 1991). O processo da ocupação urbana de Palmas apresenta essa 
tendência, tendo como exemplo a Vila União. 

Devido à valorização do solo urbano de Palmas inicialmente ser regido pelo Estado e não 
pelo município, a política de privatização do solo provocou uma ocupação descontínua das quadras 
residenciais/comerciais na cidade, gerando os vazios de gente. Fragmentando a ocupação do espaço 
urbano como um todo e afastando para regiões mais longínquas e inadequadas, a população pobre.  
Instaurando sérios problemas para o funcionamento, manutenção e administração da cidade. 

A formação estrutural da capital é apresentada no plano diretor de modo ortogonal. Criando-
se grandes distâncias distribuídas latitudinalmente, determinadas por uma zona central político-
administrativa, a Praça dos Girassóis, com duas principais vias de acesso a Avenida Juscelino 
Kubitschek (Av. JK), e Avenida Joaquim Teotônio Segurado. 

Para as áreas destinadas à ocupação, configuraram-se em superquadras arquitetonicamente 
divididas, recortadas por uma via principal centralizada, formando pequenas seções comerciais, 
estas quadras estão planejadas de forma “análogas” em toda a cidade.  

Por ter sido construída pelo capital público-privado-tecnológico, Palmas surge como uma 
grande região de atração para novos empreendedores imobiliários e de construção. Que adquiriram 
grandes áreas da cidade a preços irrisórios. No processo de ocupação, as quadras mais próximas da 
Av. JK, apresentam-se mais valorizadas que as demais, ocupada pelas lideranças políticas regionais, 
os detentores do capital ou servindo exclusivamente a especulação. Aquelas mais distanciadas do 
centro, foram destinadas para o funcionalismo público e restante da população. Enquanto os 
migrantes/sem-teto conglomeravam-se em residências temporárias, sendo expulsos gradativamente. 
Como alternativas, são regulamentados loteamentos fora do plano diretor, apresentando as 
primeiras contradições da cidade planejada, entre os moradores do centro e da periferia da cidade.  

Com a (re)produção destes espaços, desestruturando o plano diretor inicial, novas relações 
são (re)criadas, o processo de desumanização da cidade é agravado e a cidade torna-se estranha a 
seus moradores. No extremo Sul e fora do plano diretor, surge Taquaralto como pequeno comércio 
para atender seus moradores mais próximos, hoje considerado um segmento comercial significativo 
da cidade. A iniciativa da especulação tanto fundiária quanto imobiliária, pode ser simplificada na 
segregação das classes sociais, permitindo o surgimento das kitnet’s prediais, como alternativa de 
moradia no centro da cidade, que disputam espaços residenciais e configuram-se de formas 
diversas. 

 
Criação do Tocantins e a capital 

 
A história da formação territorial do Tocantins e sua capital Palmas, é muitas vezes 

associada os atos de “desbravamento”. Marcada por Joaquim Teotônio Segurado e diversos outros 
sucessores e antecessores históricos iniciado no século XIX, no objetivo de criar um governo 
autônomo desvinculando-se da província de Goiás. Essa área incluía a localidade de São João da 
Palma, hoje Paranã. A importância desse episódio, apesar de suas contradições para os 
tocantinenses, está expressa no nome de sua capital, Palmas e de sua principal avenida, Avenida 
Joaquim Teotônio Segurado. Na verdade, desde a criação da República e da Federação o território 
formado pelo Estado do Tocantins pertenceu ao Estado do Goiás. Em 1983 e 1984 o Presidente da 
República José Sarnei, frustrou mais uma vez, a tentativa do Deputado Siqueira Campos, vetando o 
projeto de criação do estado do Tocantins, alegando motivos econômicos. Mais tarde, a constituição 
de 1988 foi à confirmação da jurisprudência e através dela se concretizou em 27 de julho de 1988, o 
tão sonhado estado do Tocantins, sendo criado pelo artigo 13 das disposições constitucionais 
transitórias da Constituição Federal, desmembrado do estado de Goiás. (LIRA, 1995 p.89-130). 

Com o novo Estado começa a disputa pela capital, conforme o previsto na Constituição 
Federal foi designado em 1º de janeiro de 1989 uma capital provisória. Inicialmente Porto Nacional, 
Gurupí e Araguaína entram na disputavam, porém devido o estado do Tocantins estar sob 
responsabilidade do executivo e devido seus interesses internos, Miracema do Norte, hoje do 
Tocantins, foi escolhida como capital provisória. Todavia, a condição de infra-estrutura de 



Miracema não poderia, segundo a primeira gestão do Estado, tornar-se a capital permanente, tendo 
então como melhor opção Araguaína. Contudo, esta não atendia aos interesses das comunidades 
residentes, que através de “pressões populares” em Brasília obrigaram o primeiro governador a 
escolher outro local. Através de manobras políticas transferiu a capital para o município de 
Taquaruçu, implantando a sede em uma área ainda não urbanizada escolhida para a nova capital, 
local já delimitado pela gestão do governador no objetivo de implantar a capital planejada do 
Tocantins, Palmas. (LIRA, 1995) 

Historicamente, a criação de cidades para abrigar capitais administrativas, não é fato novo 
no Brasil. No século XIX, Teresina, Maceió, Aracaju e Belo Horizonte através de sítios abrigaram 
as capitais do Piauí, Alagoas, Sergipe e Minas Gerais, respectivamente. Já no século XX, no final 
da década de 30, Goiânia é construída para abrigar a capital do Estado de Goiás. Depois em 1945, 
Boa Vista, capital de Roraima, foi objeto de ocupação. O Brasil ainda inauguraria, em 1960, 
Brasília, a capital federal, como o empreendimento mais audacioso de edificação de uma cidade 
administrativa no país, no Planalto Central e interior do Cerrado (IPUP, 2002). 

Uma região central, sem desenvolvimento urbano e população rural, não deveria abrigar a 
capital do estado tocantinense, tendo uma melhor escolha entre as cidades de sua proximidade; 
Porto Nacional, Miracema ou Paraíso do Tocantins. Contudo alegando uma possível influência 
político-econômica, a mais nova capital é construída entre a margem Leste do Rio Tocantins e a 
Serra do Lajeado, próximo ao antigo povoamento Canela, incluso num quadrilátero de 38.400 
hectares. A área urbana de Palmas – proposta do plano básico – com seus limites bastante definidos 
e apresentando forte identidade paisagística sendo formada por uma faixa de terra com baixa 
declividade que se estende por uma distância média de 15 km entre a margem rio e a encosta da 
Serra do Lajeado. 

O rio e a serra estão alinhados paralelamente no sentido norte-sul, a barreira natural formada 
pela serra está protegida da ocupação por uma reserva ecológica estadual atingindo altitudes 
máximas que ultrapassam a cota de 600 metros em relação ao nível do mar. A altitude média da 
área para construção da cidade é de 260 metros e o lago formado pela Usina Hidrelétrica do 
Lajeado (antigo Rio Tocantins), com construção a 50 km a jusante da cidade, tem como vegetação o 
Cerrado. A área designada para implantação do plano básico está situada entre os ribeirões Água 
Fria e Taquaruçu Grande. Nessa região, entre os ribeirões Água Fria ao Norte e Taquaruçu Grande 
ao Sul foi desenhada a área urbana de Palmas, com 11.085 hectares e capacidade para abrigar cerca 
de 1.200 mil habitantes. Outras duas áreas – ao Norte do Água Fria, com 2.625 hectares, e ao Sul do 
Taquaruçu, com 4.869 hectares – foram reservadas à futura expansão da cidade, fazendo com que 
Palmas tenha, na realidade, potencial para conter uma população superior a 2 milhões de habitantes 
(IPUP, 1989). 

 
A Cidade Planejada 

 
O sitio urbano, com alguns limites bem demarcados pelo Rio Tocantins e a Serra do 

Lajeado, sugeriu uma planta linear para a cidade. O antigo Rio do Tocantins – atual lago artificial 
projetado – e a serra puderam garantir um bom enquadramento urbanístico e paisagístico da cidade 
no lugar. O eixo da rodovia estadual TO – 134 (hoje TO – 050) foi deslocado para Leste, servindo 
de referência ao traçado viário. Acompanhando a cota de enchente do lago, foi projetada uma via-
parque junto à qual foram previstas amplas áreas verdes de lazer e recreação destinadas ao uso 
“público”. As matas ciliares junto aos ribeirões deveriam estar preservadas formando faixas verdes 
entremeadas às quadras destinadas à edificação. Entre a rodovia e a via-parque, foi projetada a 
Avenida Teotônio Segurado, principal via da cidade; e a Avenida Juscelino Kubitschek, cruzando a 
Teotônio Segurado, completando o traçado viário básico. 

A TO-050 representa o limite entre a serra e a ocupação urbana; Av. Teotônio Segurado 
percorre o interior do plano urbanístico interligando os extremos Norte-Sul da capital; com um eixo 
central, Av. Juscelino Kubitschek, recortando a cidade no sentido Leste-Oeste; e no extremo Oeste 
está representada, o que deveria ser a Av. Parque, ainda não construída, definindo os limites entre o 



antigo Rio Tocantins e delimitando os demais extremos de ocupação urbana. No cruzamento destas 
duas grandes avenidas existentes, foi construída a Praça dos Girassóis, localização dos principais 
edifícios públicos do Governo Estadual, num objetivo platônico de simbolizar a cidade, como um 
poder soberano e centralizador. No local estão: o Palácio Araguaia, sede do Executivo, o Palácio 
João D’Abreu, sede do Legislativo e o Palácio Feliciano Machado Braga, sede do Judiciário.  

Em torno dessa praça foi prevista a localização de usos e atividades urbanas capazes de 
gerar centralidades (LEFEBVRE, 1999): com bancos, escritórios, clínicas médicas, restaurantes, 
cinema e mesmo edifícios mistos com apartamento a partir do primeiro andar. A opção de uma 
malha viária ortogonal apresentou-se mais econômica e adequada à superfície aplainada do sitio 
urbano, mas contraditoriamente, aumenta as distâncias latitudinais que dificultam a locomoção e 
circulação da população, no interior da cidade (VILAÇA, 2001). 

O sistema viário básico e os módulos de quadras buscaram disciplinar os principais 
segmentos de ocupação urbana, o sistema objetivou permitir flexibilidade de implantação, 
abrigando o uso residencial com densidade máxima prevista de 300 habitantes por hectare, com 
quadra de base padrão com cerca de 700m2, podendo abrigar uma população de 5 a 12 mil 
habitantes. Esse formato, quadrilateral básico, sofreu grandes adaptações variando a partir da 
localização e condições do sítio urbano em cada segmento da cidade (IPUP, 2002 e SEDUH, 2006). 

As vias confrontantes com os limites das quadras formaram um sistema de circulação 
arterial, como previsto por seus planejadores, enquanto dentro de cada quadra os loteamentos 
particulares progressivos foram definindo um sistema de arruamento vicinal com alamedas, que 
deveriam garantir segurança aos pedestres e áreas verdes indispensáveis ao conforto e ao lazer da 
população. Contudo, a inexistência de calçadas e as grandes distâncias esvaziaram o trânsito de 
pedestre, quando não, arriscam-se na disputa do espaço com os veículos automotivos. Os 
cruzamentos dessas avenidas arteriais são em rótulas, visando disciplinar o trânsito e reduzir o risco 
de acidentes, contraditoriamente, na atualidade presenciam acidentes rotineiros nestas rótulas, 
principalmente por um equivoco entre o planejamento e uso: onde uma avenida artéria de três faixas 
é sucumbida a duas na proximidade das rótulas, ocasionando uma brusca redução de velocidade. 

De acordo com o plano urbanístico, uma vez implantada a rede básica de quadras, a partir da 
abertura das vias arteriais, cada uma delas seria objeto de parcelamento interno próprio, podendo as 
soluções variar de forma adaptativa, inclusive quanto aos tipos de construtivos permitidos para as 
edificações (casas, edifícios de apartamentos, residências germinadas e etc.). No interior das 
quadras foram previstos equipamentos, públicos básicos como praças e escolas, onde as quadras 
foram planejadas como unidades básicas de organização da vida urbana, que deveriam na atualidade 
servir de base territorial para a criação de associações de moradores na cidade. 

O comércio e os serviços de caráter vicinal, de afluência mais imediata e cotidiana da 
população, foram previstos para se localizarem em trechos menos regulares das vias arteriais 
formadas pelas quadras. No eixo da rodovia foi previsto a implantação de comércio atacadista, 
indústria e outras atividades de caráter regional geradores de tráfego de carga mais pesada. A 
Avenida Teotônio Segurado foi programada para abrigar grandes equipamentos públicos, comércio 
e serviços geradores de muito tráfego como hospitais, sede da polícia, hotéis, shopping, 
supermercados, edifícios de apartamentos e etc. Devido ao tipo de uso previsto para esse eixo e sua 
posição no conjunto do sistema viário da cidade, a avenida consolidou um grande corredor de 
transporte coletivo. O plano básico procurou evitar a separação das funções urbanas (HARVEY, 
1990), abrindo possibilidade de convivência de usos compatíveis em si, dentro de limites mínimos 
de segurança e conforto, bem-estar e configuração da paisagem urbana (SPÓSITO, 1997). 

As diretrizes e determinações do plano foram consolidadas em conjunto as leis aprovadas 
pela Câmara de Vereadores. As diretrizes gerais de política urbana municipal, desenvolvidas a 
partir da Constituição Federal e Estadual, foram citadas pela lei Orgânica do Município, aprovada 
em 1990, antes, já havia sido aprovado o Código de Obras. Depois, vieram o Código de Postura em 
1992, a Lei de Zoneamento e Uso do Solo Urbano em 1993, e o plano diretor. A estratégia de 
implantação do plano buscou prever uma expansão controlada da marcha da urbanização. Uma vez 
aberto o sistema viário básico, as quadras seriam progressivamente implantadas como módulos, de 



acordo com a demanda por espaços, exigido pelo ritmo do crescimento urbano. Isso permitiria, a 
princípio, evitar a dispersão das frentes de urbanização pela área total prevista para abrigar a cidade 
– exatamente, encontramos o resultado contrário na atualidade – que garantiria o aproveitamento 
racional e econômico da infra-estrutura de serviços públicos. O sentido da expansão das quadras 
obedeceria inclusive às declividades apresentadas pelo terreno para adequação das instalações de 
infra-estrutura, como o abastecimento de água, esgotamento sanitário e a drenagem de águas 
pluviais. A implantação integral do núcleo central entre o córrego Brejo Comprido e o córrego 
Sussuapara prevista para a primeira etapa, permitiria abrigar uma população estimada de cerca de 
200 mil habitantes nos primeiros dez anos, o processo de implantação seguiria até a ocupação total 
da área reservada ao plano básico, quando então a cidade atingiria a população de 1,2 milhões de 
habitantes (IPUP, 2003). 

Palmas foi concebida como uma cidade aberta, o plano urbanístico e a estratégia de sua 
implantação deveria considerar que uma cidade, antes de ser um produto acabado, é um processo 
em constante (re)produção (CARLOS, 2001). Na verdade, um plano não deve ser somente um 
desenho ou uma forma preconcebida, um plano de cidade deve ser antes de tudo, uma gama com 
definições básicas sobre a organização do espaço urbano com regras mínimas de orientação e 
implantação. A gestão pública do processo de evolução urbana é que, inspirada na concepção 
original do plano, deveria delinear o detalhamento, aperfeiçoamento e correção das propostas de 
implantação de acordo com as exigências de cada contexto sócio-espacial.  

Ao contrário de muitas cidades brasileiras criadas no passado por razões religiosas, militares 
ou comerciais, Palmas foi fundada por razões político-administrativas, como Brasília fora outrora. 
Como capital do Tocantins é ao mesmo tempo, sede do Governo Estadual e Municipal, cuja função 
do governo deveria ser a principal força motora da criação e desenvolvimento da cidade. Com a 
“necessidade” de instalação imediatista do governo, exigiu que este priorizasse para os 
investimentos a construção de edifícios públicos em parceria com a iniciativa privada, algumas 
instalações como a própria sede do Governo Estadual foi implantada de forma provisória até que 
houvesse a conclusão dos edifícios definitivos: o Palacinho, como ficou conhecida à sede provisória 
do Governo Estadual, hoje tombado como bem do patrimônio histórico da cidade (TOCANTINS, 
1992). 

Buscou-se priorizar a implantação da capital como empreendimento, criando o sistema 
viário principal e a infra-estrutura básica (abastecimento de água, energia elétrica, hospital e outros 
serviços e equipamentos indispensáveis). Como também, a implantação e participação das empresas 
particulares na construção da cidade, num Estado que procurou nascer de forma ideológica, 
modernista (OLIVEIRA e CARLOS, 2004) e urbanista (HARVEY, 2004). Com um perfil 
privatista, as empresas foram chamadas a compor parte dos investimentos público na construção da 
cidade, construindo a relação público-privado que influenciaram e ainda influenciam as diretrizes 
do planejamento urbano; e quando somado aos custos do meio técnico-científico-informacional 
(SANTOS, 2008), necessários para uma cidade planejada. Delineando o que definimos como 
capital público-privado-tecnológico. 

O impacto da fundação de Palmas atraiu migrantes de diversas regiões do Brasil por sua 
posição geográfica, fazendo fronteira com seis outros estados, e situado em uma região de transição 
entre o Cerrado do Planalto, o clima semi-árido a nordeste e a Floresta Amazônica a noroeste; 
tornando Palmas um lugar de fácil afluência migratória. Havendo também, o agravante da ausência 
de cidades próximas com força de contenção e triagem dessa migração. Aqueles que se 
estabeleceram ainda buscam manifestar um vínculo de identidade, assumindo compromisso de 
longo prazo, com a decisão de se estabelecer em Palmas (HAESBAERT, 2004). Como costuma 
ocorrer neste tipo de empreendimento no Brasil, são os mais pobres que se fixam primeiro e em 
maior número, controlado pelos governos estadual e municipal esses novos grupos sociais ainda 
experimentam uma convivência recente e sujeita a tensões e conflitos. (SOJA, 2006). 

A primeira grande desapropriação de terras, realizada pelo Governo do Estado, ocorreu em 
abril de 1990 e atingiu 24 propriedades na área destinada ao plano básico da cidade (SEDUH, 
2006). As principais fazendas desapropriadas foram a Sussuapara e a Triângulo, com a venda de 



seus lotes através de leilão público. Com o avanço da urbanização, o governo do estado 
desapropriou as terras rurais, vendendo como terras urbanas supervalorizadas em leilões, 
instaurando o processo de apropriação do espaço urbano como mercadoria (LEFEBVER, 2004). A 
estratégia de implantação por etapas do plano básico a partir do núcleo central, é comprometida nas 
fases iniciais pela pressão do mercado imobiliário e devido à privatização do espaço urbano com o 
objetivo da especulação. Pois os mecanismos de formação do preço e acesso a terra (HARVEY, 
2004), dirigiram a demanda desprovida de grandes capitais para as moradias em bairros como 
Taquaralto e Aureny’s, situados fora da área do plano básico, facilmente assimilados enquanto 
cidades-satélites espacializadas estruturalmente (HOLSTON, 1993). 
 
Consolidação de Palmas 

 
Palmas, enquanto cidade planejada, em sua criação além de sediar a mais nova capital 

planejada do Brasil, tornou-se importante fluxo do capital financeiro, de novas tecnologias e de 
poder, no território nacional. Criando novas ligações entre as Regiões Brasileiras, Norte-Nordeste-
Centro-Sul (LIRA, 1995), e influenciando na economia regional e na penetração de “novos” 
capitais internacionais no território, em especial na Amazônia Legal. Na concretização de seu 
planejamento, no interior do Cerrado, Palmas materializa-se através do capital público-privado-
tecnológico, atendendo aos interesses de uma classe impulsionada e regulada pelo neo-coronelismo 
das “lideranças” políticas regionais, promovendo um novo paradigma urbano com velhas e 
conhecidas contradições sociais, políticas e econômicas. Essas contradições se apresentam mais 
claramente na análise da configuração espacial; produzindo novos espaços com velhas e injustas 
formas de segregação sócio-espacial urbana (CARLOS, 2007a p.28). A especulação imobiliária ora 
conduzida pelo município, estado e incorporadoras; torna-se uma estratégia de supervalorização das 
zonas centrais, transformando a periferia em única alternativa à população pobre (maioria 
nordestinos), de (re)construírem suas vidas urbana na nova cidade (SPÓSITO, 1994 p.56-63). 

Em Palmas, a mais nova capital do Brasil, como nas velhas cidades tem-se negado o direito 
à moradia, às comunidades carentes. Pois “[...] A cidade continua crescendo atraindo pessoas, 
aspirando trabalho, separando indivíduos, gerando conflitos (latente ou não), criando preconceitos 
[...]”  (CARLOS, 1994 p.14). Lembrando que, o processo de ocupação do solo urbano da capital, 
não propôs abrigar em seu plano diretor os que a construíram (migrantes pobres), mas apenas as 
classes de poderio econômico e burocratas político-administrativos. Como imaginaram 
“erroneamente” seus planejadores: com apenas os ricos morando no plano diretor, a cidade se 
autoconstruiria. (LIRA, 2005). 

O processo de ocupação urbana de Palmas apresenta essa tendência, tendo como exemplo a 
Vila União: o capital imobiliário e os burocratas apropriaram-se de grande área na região norte da 
cidade, reservadas para consolidação apenas na terceira fase da proposta inicial. Dividindo-a em 
grandes lotes/mansões cedidas em regime de comodato. Mas que posteriormente com a posse do 
Governo Moisés Avelino, foram destinadas à ocupação popular, pois entendia naquele momento 
pela nova administração da cidade, que o referido loteamento serviria apenas à especulação 
imobiliária. Devido à valorização do solo urbano de Palmas inicialmente ser regido pelo Estado e 
não pelo município, a política de privatização do solo provocou uma ocupação descontínua das 
quadras residenciais/comerciais na cidade, gerando os vazios urbanos, proposto de análise em base 
de três apontamentos em nosso trabalho anterior (CARVALHÊDO e LIRA, 2007a), fragmentando a 
ocupação do espaço urbano como um todo e afastando para regiões mais longínquas e inadequadas, 
a população pobre. Estes vazios na malha urbana causam sérios problemas para o funcionamento, a 
manutenção e a administração da cidade, afetando diretamente às políticas públicas e seu território 
(SANTOS, 2005). Por isso, entendemos que devem ser constituídas políticas públicas municipais de 
povoamento dos diferentes espaços de vivência, no intuito de permitir o acesso às diferentes classes 
sociais (construtores/prestadores de serviços/empreendedores), sobre as quais estão representadas às 
necessidades mínimas de mobilidade espacial urbana, os “extensores” urbanos (SANTOS, 1990 
p.31). 



A formação estrutural da capital é apresentada apenas no plano diretor de modo ortogonal, 
criando-se grandes distâncias distribuídas latitudinalmente, determinadas por uma zona central 
político-administrativa, a Praça dos Girassóis, que abriga em seu entorno os órgãos da 
administração estadual. Duas principais vias de acesso encaminham todo o fluxo humano para essa 
zona central da capital; a Avenida Juscelino Kubitschek (Av.JK), partindo do eixo central no 
sentido Leste-Oeste e Avenida Joaquim Teotônio Segurado, percorrendo a cidade no sentido Norte-
Sul; ambas, abrigando em suas mediações os principais centros comerciais. Estando às margens da 
TO-050, que permite um fluxo rápido sem a necessidade de percorrer o interior da cidade, destinada 
mais diretamente aos veículos de carga que abastecem a cidade através de seus produtos. A Avenida 
Parque é um projeto ainda futuro que “permitirá” a população residente o acesso à orla e sua 
paisagem banhada pelo lago artificial formado. Para as áreas destinadas à ocupação, configuraram-
se em quadras arquitetonicamente divididas, apresentando em seu interior ruas ordenadas 
meridionais, recortadas por vias paralelas (alamedas) formando pequenas seções comerciais 
presentes na atualidade, que apresenta relativa correlação à proposta do plano básico. Este tipo de 
superquadra (HOLSTON, 1993), está planejado de forma análoga no perímetro urbano do plano 
diretor. 

Por ter sido construída pelo capital público-privado-tecnológico, Palmas surge como uma 
grande região de atração para novos empreendedores imobiliários e de construção (LIRA, 1995), 
sendo apresentada pela mídia reginal/nacional como um grande canteiro de obras para todo o 
território brasileiro. Esta “propaganda” ainda está imortalizada na história da capital através do 
projeto “Palmas Ontem e Hoje” financiado por diversas instituições, incluindo a Fundação Cultural 
do Estado do Tocantins (Org. PALMAS, 1991, 2001, 2007). É importante ressaltar, que não foram 
apenas às empresas privadas interessadas em arrematar “partes” da cidade, mas também pessoas 
físicas, artistas, jogadores de futebol e empresários. Que adquiriram a preços irrisórios grande 
número de lotes nas quadras mais centrais da cidade, instaurando o processo de especulação 
capitalista do solo urbano (RODRIGUES 2003, p.24).  

No processo de ocupação, as quadras mais próximas da Av. JK, principal área comercial da 
cidade, apresentam-se mais valorizadas que as demais, principalmente por estas serem as primeiras 
consolidadas, abrigando as lideranças políticas e os detentores do capital ou servindo 
exclusivamente a especulação comercial e/ou residencial. Enquanto para o funcionalismo público e 
restante da população foram destinadas aquelas, ainda em fase de consolidação, distanciadas do 
centro e construídas de forma padronizadas com baixa qualidade no material de construção, 
apresentando o surgimento dos primeiros vazios. Ao mesmo tempo, os migrantes/sem-teto 
conglomeravam-se em residências temporárias, barracas de lona, próximas aos canteiros das obras 
(secretarias, palácio do governo, praças e edifícios residenciais), almejando suas futuras residências 
nestas áreas, devido suas localizações centrais estarem mais próximas das atividades, serviços e 
equipamentos necessários à vida urbana (TOURINHO, 1999). Percebemos em Souza (1988), que as 
propostas de urbanização estão direcionadas à um futuro da sociedade ainda distante, na resolução 
de suas problemáticas. Contraditoriamente, as cidades da atualidade, como Palmas, sofrem estes 
problemas, como destacou Ferrari (2004), ao analisar a organização das cidades a partir da segunda 
metade do século XX. 

Na medida em que se consolidava o centro, os trabalhadores gradativamente eram expulsos 
por meio das desapropriações realizadas às vezes com força policial. Como alternativa de 
residência, o governo estadual e municipal, iniciam o regulamento de loteamentos fora do plano 
diretor; como se os desprovidos de capital não tivesse o direito à cidade (PAVIANI, 1996). De fato, 
apresentando contradições entre a cidade planejada e a cidade construída, a proposta do plano 
diretor inicial e sua gestão. Dessa forma, Palmas apresenta uma segregação sócio-espacial 
(CARLOS, 2007b p.95); com moradores nas áreas centrais que desfrutam das melhores condições 
de mobilidade e acessibilidade, além de deterem transportes individuais que possibilitam sua 
locomoção acelerada na malha urbana sobre a organização do espaço nas cidades brasileiras 
destacada Andrade (2001 p. 37). Gozam ainda, dos equipamentos públicos e privados, de lazer e 
poder, de cultura e conhecimento nas mediações de suas residências. Coexistindo juntamente a uma 



classe média no plano diretor (em geral o funcionalismo público das classes menos abastadas), em 
residências segregadas e padronizadas; e outra de migrantes das diversas regiões do Brasil, de 
menor poder aquisitivo em sua maioria nordestina, moradores de loteamentos a margem da capital, 
principalmente caracterizados pela autoconstrução, em condições de salubridade e mobilidade 
precárias. Este último, imaginava Palmas como um Novo Eldorado que se ergue no Portal da 
Amazônia, vêem aqui, uma continuidade do projeto que ergueu a capital do país, já que em sua 
relação propagandista se apresentou como uma cidade planejada, inevitavelmente lembrada como 
Brasília fora outrora (ACADÊMICA, 2003 p.75). 

Para o planejamento há uma “necessidade”, em manter reservas espaciais no interior do 
perímetro urbano, findando uma construção gradativa e ordenada, diferenciando as atividades 
cotidianas da população (SPÓSITO, 1994 p.28). Contudo, em Palmas, ao invés de serem destinadas 
segmentos da cidade às reservas. Estes espaços foram privatizados e supervalorizados, 
desordenando o plano e conseqüentemente sua ocupação, e ainda, destinando outros fins para estas 
áreas. Percebemos assim, os porquês da busca pelas centralidades em Palmas, e conjuntamente, os 
porquês do pouco interesse das lideranças políticas regionais em dinamizar estes espaços; 
segregando e homogeneizando as classes econômicas presentes no interior da cidade, permitindo a 
divisão das classes e favorecendo os setores hegemônicos da sociedade palmense. Com a 
(re)produção destes espaços, desestruturando o plano diretor inicial, novas relações são (re)criadas, 
o processo de desumanização da cidade é agravado e a cidade torna-se estranha a seus moradores 
(CARLOS, 1994 p.33). Nas centralidades, no caso das residências (casas), os moradores 
enclausuram-se em casas-fortaleza com muros extremamente elevados e esquemas de vigilância 
avançada, dando-lhes falsa sensação de segurança (DOSSIÊ, 2003 p.08). 

Em estruturas arquitetônicas de esplendor, externalizam o poderio econômico de suas posses 
em áreas arborizadas, em alguns casos, as construções ocupam mais de um lote. Nas superquadras 
as quais residem, existem praças bem arborizadas e grandes espaços de lazer, com alguns dos 
diversos benefícios usufruídos por quem pode pagar. As necessidades humanas de relacionamentos 
findam na substituição por atrativos que o mercado capitalista pode fornecer como: academias, 
escolas de natação, escolas de músicas, pequenas seções comerciais e etc. Ao anoitecer, as ruas são 
esvaziadas, tornando-se lugares perigosos no trânsito de pedestres, pois os muros e árvores criam 
verdadeiros corredores, onde a velocidade do automóvel é o único movimento “seguro”. Os 
segmentos prediais, fator que a cada momento tem expandindo na capital, processo desnecessário 
devido a grande quantidade de áreas desocupadas, podem ser divididas minimamente em dois 
setores, segundo a representação da classe social a qual está inserida (SANTOS, 1991). 

Um primeiro está relacionado aos representantes da classe intermediária da pirâmide social, 
proprietários de apartamentos com poder aquisitivo maior que três salários mínimos, adquiridos por 
financiamento de longo prazo, geralmente entre 10 e 15 anos. Como exemplo, temos a construção 
dos apartamentos de 39,11m2, na 806 Sul (antiga Arse 82), que através de sorteios entre 4 mil 
inscritos, no Empreendimento Morada do Sol do Programa de Arrendamento Residencial – PAR, de 
responsabilidade da Caixa Econômica Federal, possibilitaram a moradia a 128 famílias (CAIXA, 
2006). Inicialmente esta “moda” de construção era regida pelo Estado em acordo aos Bancos, como 
o exemplo supracitado, à Caixa Econômica Federal, que construíram e ainda constroem diversos 
condomínios nos mesmos padrões. Posteriormente, o capital privado (imobiliárias), por verificar 
um grande interesse entre os moradores que não gozavam da aquisição de uma casa própria e/ou 
almeja livrar-se do aluguel elevado na capital resultante da especulação; juntamente a alguns outros, 
que já possuem casas, mas buscam uma fonte de renda extra, visto que ao mudar-se para um destes 
apartamentos o aluguel de sua residência permite o pagamento da prestação do novo imóvel 
adquirido, e em alguns casos, o pagamento de outras eventualidades. Sendo assim, as imobiliárias 
perceberam a potencialidade de um grande mercado a ser explorado, iniciando grandes 
investimentos que se estendem pela capital nas centralidades e periferias, no plano diretor e fora 
dele. Agravando os problemas dos vazios, ao compararmos com número de famílias residentes nas 
áreas multifamiliares. 



Um segundo está diretamente relacionado a uma classe mais seletiva e hegemônica, que 
através dos seus recursos buscam grandes espaços de morada, com infra-estrutura adequadas a seus 
desejos, estando bem localizados na malha urbana e que possibilitem mais que apenas a moradia, 
como exemplos podem ser destacados alguns prédios construídos e outros em construção, que 
possuem piscina, playground, quadra esportiva, salão de festa amplo e etc. Exteriorizando uma 
outra forma segregacionista do espaço, do espaço predial, com áreas amplas reservadas a ocupação 
de poucos habitantes, dotados de infra-estrutura diferenciada, controle de segurança avançado e 
uma variedade qualitativa em materiais na construção predial. 

Ao analisar as residências, que inicialmente foram propostas ao funcionalismo público no 
início da consolidação da capital, estas eram de forma padronizada e não apresentavam os anseios 
de sua população residente. Pouco a pouco, são substituídas por outras de construção variada a 
partir do capital que seu ocupante possui ou daquele que o adquiriu, no âmbito de construir uma 
nova moradia. Fator que inevitavelmente atende indiretamente a especulação tanto fundiária, dos 
lotes próximos vazios que são valorizados, quanto imobiliária, das residências que se configuram 
nas mediações. Convivendo concomitantemente em residências vizinhas, sobrados onde a estrutura 
construída chega a ocupar toda a área do lote, até casas com configurações semelhantes àquelas 
padronizadas; quando não, pequenas residências, juntamente às diversas kitnet’s – quartos que 
variam de um a três cômodos –, em um mesmo lote, que o proprietário utiliza como renda extra 
para manter o sustento de sua família. Destes dois últimos, poucos permanecem, visto que 
conjuntamente às novas amenidades – os extensores urbanos –  as taxas que às possibilitam tendem 
ao encarecimento, findando em cada avanço estrutural tornar-se mais cara sua permanência, 
inevitavelmente segregando-os para localidades mais periféricas. 

As superquadras do extremo Norte do perímetro urbano, Vila União, tendo como objetivo 
inicial pelo primeiro governador do Tocantins tornar-se o setor mais seletivo da capital; por estar 
próximo tanto das principais vias comerciais (Av. JK e Av. Teotônio), quanto do “lago” formado. 
Possibilitaria a existência de grandes mansões e possíveis clubes aquáticos, estando totalmente 
auto-segregados; como também, permitiria apenas a permanência de classes hegemônica de poder e 
capital. Todavia, para esta fora destinada por seu sucessor outro fim menos segregacionista, porém 
desplanejadamente à ocupação popular. Pois aqueles moradores situados principalmente nos 
Aureny’s I, II e III, IV e Taquaralto – extremo Sul e fora do plano diretor inicial –, tiveram 
oportunidade de mudar-se para uma área a poucos quilômetros dos principais setores políticos, 
culturais e econômicos. Como podemos perceber no processo de ocupação urbana da capital 
gerando grandes modificações no planejamento e (re)definições urbanísticas pelas novas gestões a 
partir de 1993 (SEDUH, 2006). 

Esse atrativo não apenas gerou uma aparência de caos, onde seus endereços são verdadeiros 
labirintos e a locomoção dos veículos torna-se prejudicada, devido os guetos formados se 
apresentarem extremamente irregulares, dificultando e/ou impossibilitando a entrada de veículos 
maiores. Com uma ocupação desordenada e desplanejada, as quadras adquiram os equipamentos 
urbanos de formas adaptativas, devido tais infra-estruturas apenas serem consolidadas 
posteriormente a sua ocupação. Nas áreas descentralizadas, fora do plano diretor inicial, são 
construídas formas alternativas de relacionamentos sociais, culturais e comerciais. Em casos de 
setores muito distanciados, como exemplo Taquaralto, devido o difícil acesso ao principal centro 
comercial da cidade (Av. JK), desenvolveu-se um segmento de comércio popular na Av. Tocantins, 
mais próximo de suas moradias, buscando neste uma maior independência da própria “cidade 
planejada”. Tornado na atualidade, outro centro comercial significativo, atendendo praticamente 
todas as necessidades que uma pequena cidade necessita para manter-se economicamente ativa 
(SANTOS, 1994). 

A problemática existencial dos moradores desta localidade e suas mediações, por 
apresentarem-se totalmente exclusos dos planos governamentais da capital planejada, é nitidamente 
compreendida quando os mesmos sentem-se estranhos à cidade, tratando de Taquaralto, Aureny’s e 
suas proximidades como não pertencentes a Palmas, num sentimento de estranheza. Concluímos 
assim, que a segregação não apenas se apresenta na configuração sócio-espacial, mas também como 



um estereótipo. A iniciativa da especulação tanto fundiária quanto imobiliária pode ser simplificada 
na segregação da população mais carente dos setores seletivos, no caso da capital planejada este 
ocorrera a partir do plano diretor inicial como fator estratégico. Tendo como resultado o surgimento 
das kitnet’s prediais, não previsto em seu planejamento, mas presente em todo o perímetro urbano 
da capital; variando de acordo com o material de construção, estrutura arquitetônica e 
principalmente na localidade e locatários. Tornando-se uma alternativa para a população das 
diversas camadas da pirâmide social, que não possuem condições de adquirir um lote e construir 
sua residência ou alugar uma casa no local desejado, findando no aluguel destas kitnet’s prediais. 

Nas centralidades, as kitnet’s prediais disputam espaços com as demais residências. 
Configuram-se das mais diversas formas, onde à medida que se estende para segmentos mais 
distanciados do centro comercial, esse padrão é modificado, fator não previsto no plano diretor de 
Palmas. Contudo, por não haver uma fiscalização categórica pelas entidades competentes, 
apresenta-se de forma significativa em Palmas. 

Como proposta a combater a especulação e obrigar a ocupação dos vazios de gente 
(CARVALHÊDO e LIRA, 2007f), a SEDUH – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação –, diante da revisão do plano diretor, propôs a aplicação do Imposto Predial Territorial 
Urbano – IPTU – progressivo no tempo, previsto e regulamentado pelo Estatuto da Cidade Art. 7º, 
da Lei 10.257/2001 (BRASIL, 2001). Todavia, esta proposta pode não possibilitar o alcance dos 
objetivos traçados, mas obter um resultado contrário (SANTOS, 1990 p.52). Verificamos assim que 
apesar das tentativas na segregação e homogeneização dos espaços urbanos de Palmas, este se 
apresenta fragmentado/articulado, reflexo/condicionante, simbólico/campo de luta (CORRÊA, 2000 
p.7-9). 
 
Palmas: fragmentado/articulado, reflexo/condicionante, simbólico/campo de luta. 

 
Cada uma de suas partes mantém relações espaciais com as demais, ainda que de intensidade 

muito variável. Estas relações manifestam-se empiricamente através de fluxos de veículos e de 
pessoas associados às operações de carga e descarga de mercadorias, aos deslocamentos 
quotidianos entre as áreas residenciais e os diversos locais de trabalho, aos deslocamentos menos 
freqüentes para compras no centro da cidade ou nas lojas do bairro, às visitas aos parentes e amigos, 
e às idas ao cinema, culto religioso, praia e parques. A articulação manifesta-se também de modo 
menos visível. No capitalismo, manifesta-se através das relações espaciais envolvendo a circulação 
de decisões e investimentos de capital, mais-valia, salário, juros, renda, envolvendo ainda a prática 
do poder e da ideologia. Estas relações espaciais são de natureza social, tendo como matriz a 
própria sociedade de classes e seus processos. As relações espaciais integram, ainda que 
diferentemente, as diversas partes da cidade, unindo-as em um conjunto articulado cujo núcleo de 
articulação tem sido, tradicionalmente, o centro da cidade. Este é um segundo momento de 
apreensão do que é o espaço urbano fragmentado e articulado. Ao se constatar que o espaço urbano 
é simultaneamente fragmentado e articulado, e que esta divisão articulada é a expressão espacial de 
processo sociais, introduz-se um terceiro momento de apreensão do espaço urbano: é um reflexo da 
sociedade. Assim, o espaço da cidade capitalista é fortemente dividido em áreas residenciais 
segregadas, refletindo a complexa estrutura social em classes; a cidade medieval, por sua vez, 
apresentava uma organização espacial influenciada pelas “guildas” , corporações de artesãos. Mas o 
espaço urbano é um reflexo tanto de ações que se realizam no presente como também daquelas que 
se realizaram no passado e que deixaram suas marcas impressas nas formas espaciais do presente. 

Dois pontos devem ser agora indicados. Primeiramente por ser reflexo social e fragmento, o 
espaço urbano, especialmente o da cidade capitalista, é profundamente desigual: a desigualdade 
constitui-se em características próprias do espaço urbano capitalista. Em segundo lugar, por ser 
reflexo social e porque a sociedade tem a sua dinâmica, o espaço urbano é também mutável, 
dispondo de uma mutabilidade que é complexa, com ritmos e natureza diferenciados. 

O espaço da cidade é também um condicionante da sociedade. Este é o quarto momento de 
sua apreensão. O condicionamento se dá através do papel que as obras fixadas pelo homem, as 



formas espaciais, desempenham na reprodução das condições de produção e das relações de 
produção. Assim, a existência de estabelecimento industriais juntos uns dos outros, e realizando 
entre si vendas de matérias-primas industrialmente fabricadas, constitui-se, pelas vantagens de 
estarem juntos, em fato que viabiliza a continuidade da produção, isto é, a reprodução das condições 
de produção. As áreas residenciais segregadas representam o papel ponderável no processo de 
reprodução das relações de produção, no bojo do qual se reproduzem as diversas classes sociais e 
suas frações: os bairros são locais de reprodução dos diversos grupos sociais. 

Fragmentada, articulada, reflexo e condicionante social, a cidade é também o lugar onde as 
diversas classes sociais vivem e se reproduzem. Isto envolve o quotidiano e o futuro próximo, bem 
como as crenças, valores e mitos criados no bojo da sociedade de classes e, em parte, projetados nas 
formas espaciais: monumentos, lugares sagrados, uma rua especial etc. O espaço urbano assume 
assim uma dimensão simbólica que, entretanto, é variável segundo os diferentes grupos sociais, 
etários etc. Mas o quotidiano e o futuro próximo acham-se enquadrados num contexto de 
fragmentação desigual do espaço, levando aos conflitos sociais, como as greves, barricadas e os 
movimentos sociais urbanos. O espaço da cidade é assim, e também, o cenário e o objeto das lutas 
sociais, pois estas visam, afinal de contas, o direito à cidade, à cidadania pela e igual para todos. 

Eis o que é o espaço urbano: fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, um 
conjunto de símbolos e campos de luta. É assim a própria sociedade em uma de suas dimensões, 
aquela mais aparente, materializada nas formas espaciais. 
 
Considerações Finais 

 
O presente trabalho foi desenvolvido a partir da necessidade de compreender os mecanismos 

que geraram a atual configuração urbana de Palmas. Esta configuração certamente desperta o 
interesse daqueles que se dedicam aos estudos correlatos à temática urbana, visto as inúmeras 
possibilidades investigativas, que uma cidade planejada desde sua origem permite. Assim, as 
reflexões empreendidas no referencial teórico se efetuaram no sentido de alicerçar a interpretação 
do processo de construção e consolidação do espaço urbano de Palmas. Em seguida atentamos para 
a interferência do poder público no processo de transformação da terra urbana em mercadoria. Por 
fim, com o objetivo de compreender o fenômeno de segregação sócio-espacial, os conceitos 
apresentados, e o termo criado vazios de gente; descrevemos também, nossas análises que 
incorporou toda a capital, e através das descrições buscamos detalhar os primeiros traçados do 
plano diretor inicial que se mostrou incoerente com a gestão da cidade. 

O esforço para alcançar o objetivo de analisar a produção e ocupação do espaço urbano de 
Palmas desde sua origem ocorreu primeiramente por meio de um breve resgate histórico sobre a 
ocupação e criação do estado e sua capital. A elaboração da configuração sócio-espacial da capital 
permitiu-nos aferir suas características físicas e sua dinâmica sócio-econômica atuais. A análise dos 
projetos de concepção da cidade, permitiu-nos apreender a concepção urbanística que estruturou a 
urbanização em Palmas. Deste ponto em diante, destacamos a interferência do poder público e dos 
atores envolvidos, enquanto influenciadores na organização do espaço urbano; o entalhamento 
físico-territorial do plano diretor inicial, condicionado as características físicas ao desenho 
ortogonal e a aplicação de legislação urbanística para regulamentar o zoneamento.  

Após a identificação da concepção e do modelo idealizado para cidade, buscamos apreender 
sua aplicação materializada, através da observação em campo, conhecimento empírico e 
levantamento documental. Entendemos que a concepção e construção da cidade não fugiu ao 
modelo de cidades vigentes no Brasil, no que se refere às diferenciações sócio-econômicas e sócio-
espaciais. De fato, na história das cidades brasileiras as diferenças sociais se revelaram, entre 
outros, com a localização e padrões das áreas residenciais. As classes dominantes se apropriam das 
terras urbanas e ocupam áreas privilegiadas em equipamentos urbanos, enquanto as classes 
populares são condicionadas a residir nas áreas sem urbanização ou com urbanização precária, 
longe das áreas centrais ou nelas entalhadas, em sub-moradias.  



No processo de criação das cidades, o fluxo migratório e o modo de produção vigente, 
contribuíram e ainda contribuem para uma segregação sócio-espacial contundente. Acrescenta-se a 
esta realidade as ações de planejamento gerenciadas, na realidade brasileira pelo poder público. No 
caso de Palmas, verificou-se que as populações com características socioeconômicas menos 
favorecidas se estabeleceram nas áreas longínquas da cidade com o agravante do poder público 
colaborar para a consolidação deste quadro, apesar do planejamento ter apontado para um 
crescimento contínuo e progressivo que posteriormente é obrigada a adaptar-se, através de 
alternativas de moradia no plano diretor inicial e fora dele. Diante destas constatações, a finalização 
desta pesquisa inspira o interesse em aprofundar os estudos sobre a capital do Tocantins e em 
realizar e indicar novos olhares, pois mais que o resultado de um projeto, a elaboração de um 
trabalho como este, suscita novas indagações, visto que deixa de contemplar aspectos que não se 
enquadraram nos objetivos delimitados. Dessa forma, indica-se a possibilidade da elaboração de 
pesquisas pela comunidade acadêmica e pelos órgãos públicos interessados. Além disso, a 
finalização desta pesquisa permitiu concluir, que o processo de segregação sócio-espacial verificado 
na cidade Palmas, esteve atrelado a um perverso mecanismo de periferização da população pobre, 
desencadeado inicialmente pela ruptura com o planejamento, ruptura esta promovida pelo Estado. E 
aliado a este, verificou-se a falta de ações interinstitucionais e de aplicação das leis que 
regulamentassem o planejamento urbano. Pode-se afirmar, que embora Palmas seja uma cidade 
planejada, a práxis desencadeou uma cisão em seu espaço urbano, a priori pela aplicação do 
planejamento urbano que se destinou muito mais ao traçado das vias, à implantação de infra-
estruturas e ao discurso ecológico restrito ao plano diretor inicial. 

Quanto à forma indicada para a ocupação da cidade, o que ocorreu foi o estreitamento ao 
acesso as terras urbanas, destinadas à população de maior poder aquisitivo, especificamente nas 
centralidades. Como fator agravante, constatou-se um processo contraditório ao planejamento que 
previa a ocupação da cidade por contigüidades. Por fim, denota-se que a maneira como a 
segregação sócio-espacial se desencadeou em Palmas, não se difere do que ocorreu em outras 
cidades brasileiras planejadas, ou mesmo não planejadas; mas o extraordinário, é verificar a 
velocidade desse processo, pois a cidade já nasceu segregada, criando duas cidades: uma com 
grandes vias, espaços amplos, com uma população de maior poder aquisitivo; e outra, a partir de 
uma pequena aglomeração, sem planejamento, destinada à população de baixa renda, em projetos 
adaptativos. 

É fato que o planejamento urbano isolado não seria capaz de evitar a ocorrência da 
segregação, pois depende da aplicabilidade que o poder público confere a ele, entretanto na cidade 
de Palmas não se utilizou o planejamento como uma ferramenta de democratização do espaço 
urbano por saber que o governo estadual comandou a ocupação da cidade como um grande loteador, 
preocupado em auferir lucro com a renda da terra. A terra urbana foi utilizada pelo Estado como 
moeda de pagamento e sofreu com a especulação, sendo ainda mantida em “estoque”, assim um 
processo que é inerente às cidades capitalistas foi agravado pela ação estatal. À população de baixa 
renda restou e ainda resta, ocupar as áreas periféricas do plano diretor e fora dele, áreas carentes de 
serviços de saúde, educação e lazer; ou ainda, adaptando-se nas kitnet’s como forma alternativa de 
moradia nas centralidades. Enfim, passados dezenove anos, a tendência é que processo de 
segregação sócio-espacial, identificado neste trabalho perdure na cidade impulsionado pelas atuais 
políticas públicas de planejamento que indicam o acesso igualitário aos equipamentos urbanos, mas 
que na realidade não alcançam a superação da segregação. 

Buscamos aqui apresentar algumas das diversas problemáticas existentes na criação e 
consolidação de Palmas, juntamente a diferenciação entre o planejamento e as gestões que 
modificam “desplanejadamente” a cidade de acordo com os interesses políticos regionais, ao criar a 
partir de uma cidade planejada as mesmas problemáticas que as demais cidades brasileiras 
enfrentam na atualidade. Em nossa pesquisa observamos que a construção de Palmas, enquanto 
cidade planejada resultou no planejamento para uma parcela da população (elite, burocratas e 
políticos). Enquanto as demais foram adaptando-se as necessidades de um governo segregacionista, 
homogeneizador e hegemônico: segregacionista, quando segrega das centralidades às comunidades 



migrantes das diversas regiões do país, principalmente nordestina desprovidas de capital; 
homogeneizador, quando objetiva as diferenciações categóricas entre ricos e pobres, verificadas nas 
superquadas; e hegemônico, quando ao manter ou pelo menos não amenizar as questões que 
englobam os vazios de gente, expressam um controle neo-coronelista sobre toda a malha urbana da 
capital e sua população.  
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