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Resumo: O presente artigo tem como proposta central compreender o que dá sentido de unidade às vozes 

díspares dos sujeitos no processo de construção e ocupação de Goiânia, visto ser comum encontrar nos relatos 

que descrevem este processo, experiências de vidas completamente antagônicas tanto nas questões materiais 

como nas questões imateriais.A análise partirá de entrevistas concedidas à autora e de documentos midiáticos e 

bibliográficos que versam sobre o assunto e que são decorrentes dos estudos que desenvolvemos na dissertação 

de mestrado, intitulada: Goiânia o mito da cidade planejada, que teve como objetivo principal compreender o 

processo de espacialização dos trabalhadores construtores (sujeitos não desejados
2
) na primeira capital planejada 

do Cerrado no século XX.  

 

Pressupostos iniciais 

Goiânia é uma cidade planejada. Inaugurada em 1933, nasce inserida num projeto 

que, no âmbito regional, buscava articular as regiões produtivas do estado de Goiás, 

principalmente as regiões sul e sudoeste, e, no âmbito nacional, buscava adequar o país a um 

novo ritmo de produção capitalista.  

Sendo assim, a cidade já surge com interesses e funções políticas e econômicas 

bastante definidas. A construção de Goiânia representava um elo tanto nacional como estadual. 

Era o Brasil integrando o sertão ao litoral, por meio da Marcha para o Oeste. Era a 

possibilidade de modernização de Goiás, que poderia sair do “adormecimento” e tornar-se o 

coração do Brasil. 

Para que esse projeto se viabilizasse, inúmeros foram os recursos usados, desde 

acordos políticos, econômicos a campanhas publicitárias que tinham como objetivo difundir a 

necessidade de modernização. O novo era o caminho. Para isso, nada melhor que um plano 

urbanístico inovador que retratasse por meio das curvas e traços o avanço, o crescimento, a 

inserção do sertão nos tempos modernos. O Goiás das “Tropas e Boiadas”, de Hugo de 

Carvalho Ramos, deveria se render ao traçado de Versalhes de Atílio Correia Lima. 

Este sentimento de mudança e inovação era propagado e difundido principalmente 

pela nova elite dominante da época e é um dos pontos relevantes da pesquisa que nos 

                                                             
1 Doutoranda em Geografia no IESA/UFG, orientada pela professora Dra Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira. 
2Em caráter explicativo, calha expor que o termo 'sujeitos não desejados' foi cunhado por nós para referir-se aos trabalhadores 
construtores das capitais planejadas, uma vez que, apesar de estes trabalhadores representarem maior contingente envolvido 

no processo de construção destas cidades, não havia sequer um espaço a eles reservados no plano original, como é o caso de 

Goiânia. Tal fato leva à reflexão sobre a relação que se tentou imputar entre a temporalidade da construção da cidade e o 

direito destes operários de nelas residirem, ou melhor, o direito de usufruírem de suas obras nas e das cidades que 
contribuíram para edificar. 
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interessa a este trabalho, visto que demonstra o empenho do grupo idealizador do projeto de 

construção de Goiânia em criar um imaginário coletivo de que a cidade planejada e moderna, 

em terras sertanejas, era um modelo político, econômico, cultural e ideológico a ser seguido. 

A nova capital goiana até ganhou o status, surreal, de cidade-sujeito, como se pode verificar 

abaixo, nas palavras do seu fidedigno representante, Pedro Ludovico Teixeira, publicadas na 

revista Oeste: 

Goiânia apareceu como objetivo de oxigenamento e progresso para Goiaz. Surgiu 

como um farol para iluminar o Estado. A velha terra do Anhanguera precisava ser 

abalada por qualquer acontecimento que a fizesse lembrada e a fizesse vibrar. Vivia 

sob tal modorra, sob tal apatia, que dava impressão que vivia de cócoras. “Tudo 

pequeno, vazio, rotina, burocracia”, como dizia Benedito Silva. Goiânia foi o 

estímulo, o excitante, o choque, que obrigou o nababesco paquiderme a levantar-se. 

(TEIXEIRA, 2001, p. 92). 

Nesse sentido, entende-se que Goiânia também foi tecida pelo e no verbo, ou seja, o 

discurso ideológico foi um dos instrumentos mais fortes e eficazes no processo de 

implantação da cidade. Havia uma harmonia “planejada” de palavras e ações. As vozes da 

elite – política, intelectual e econômica – estavam em sintonia com o plano urbanístico 

“moderno”; a imprensa oficial propagava e disseminava as ideias e as ações; o Estado 

promulgava as leis. Enfim, parecia que o sertão realmente se modernizaria. 

Entretanto, este plano quase „perfeito‟ incorreu em dois gravíssimos erros. O 

primeiro, ao menosprezar que os sujeitos que viriam ocupar Goiânia seriam oriundos, 

principalmente, do estado de Goiás e das regiões brasileiras com alto índice de miserabilidade 

socioeconômica; o segundo, ao “disseminar” a ideia de que os problemas inerentes ao modo 

de produção capitalista simplesmente desapareceriam e/ou não propagariam com a construção 

da cidade-“sujeito”.  

Não se diz com isso que o projeto de expansão do modo de produção capitalista, via 

modernização do território, fracassou. Muito pelo contrário, Brasília e Palmas são exemplos 

de sua materialização e continuidade.  

O que se pretende avigorar com este trabalho é como o processo de conquista do 

direito à cidade, que é contraditório e desigual, pode ser revelado pelas vozes díspares, visto 

que as estratégias passam tanto pelos conteúdos ideológicos que estavam, pelo menos para 

uma parcela da sociedade, entremeado nas entrelinhas dos discursos, traçados e compassos 

dos defensores da modernidade e do progresso, como pelos deslizamentos de sentidos que 

marcam a (re)existência e resistências dos sujeitos não desejados no espaço planejado de 

Goiânia.  
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Goiânia, assim, revela-se polissêmica e polifônica. Por isso, a sua história  

socioespacial é permeada por diferentes sentidos, relações socioculturais, políticas, 

educacionais, de vizinhança, institucionais, econômicas, emocionais que são estabelecidas e 

vivenciadas nas cidades e fazem parte tanto das memórias individuais e/ou coletivas dos 

sujeitos como da memória histórica da cidade.  

Tais memórias, de uma forma ou de outra, também são desnudadas por meio de 

formas e palavras que revelam a contradição e a desigualdade deste processo. Por isso, os 

sujeitos, ao narrarem as suas memórias individuais, sempre recorrem ao lugar, ao tempo e/ou 

ao grupo a que pertencem. As narrativas pessoais não são meras e ingênuas recordações, mas 

representações sociais, simbólicas e políticas feitas pelos diferentes sujeitos da vida da cidade 

que revelam a imaterialidade como componente do espaço e de sua inserção no mundo. 

Desta feita, nada melhor que analisar as vozes proferidas por alguns dos primeiros 

moradores dos Setores Central e Vila Nova
3
, visto que são os testemunhos de tempo/lugar e 

dos mais íntimos e subliminares conflitos materiais e imateriais onde se estabeleceram os 

problemas de produção e „re-produção‟ do espaço urbano goianiense. Este argumento pode 

ser corroborado tanto na configuração espacial da cidade, como nas vozes destes sujeitos, 

conforme demonstraremos a seguir, a partir de dois depoimentos de pioneiras da cidade. 

A primeira narrativa é de uma moradora de Goiânia que residiu desde década de 

1940 no Setor Central, o espaço planejado da nova capital goiana, e retrata um cotidiano de 

vida tranquilo, calmo e solidário, conforme se pode perceber a seguir.   

 
“Brincava de roda, de jogar bola, de baliza e minha infância foi muito boa, pois 

tínhamos bastante espaço para brincar e tinha muitas amizades; a maioria [dos 

sujeitos] que eu conhecia veio da Cidade de Goiás acompanhando o Dr. Pedro 

Ludovico e moravam no Centro na rua 24, na rua 20 e na rua 7; na rua 7 foram 

construídos 7 sobradinhos seguidos para abrigar as pessoas que vinham”. („Dona A.‟, 

2008). 
 

Já na narrativa a seguir, de outra pioneira que residia, na mesma época, no espaço 

não planejado da capital, a Vila Nova, demonstra um cotidiano de vida completamente 

diferente: 

                                                             
4
Os setores Central e Leste Vila Nova representam, respectivamente, o espaço oficial planejado e o espaço marginal não 

planejado no processo de construção e ocupação inicial da Cidade de Goiânia. Por meio da leitura das representações 
espaciais e sociais de ambos, buscou-se detectar as complexidades e as contradições do processo de construção e ocupação da 

cidade, na tentativa de compreender como e por que as práticas socioculturais incidiram na feição e no conteúdo do território 

goianiense no período entre 1930 e 1950.  
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“Assim que eu mudei pra cá, tinha uma vizinha que chamava Baiana. Também tinha 

ganhado o lote. Tinha uma cerca de arame aqui, uma cerca de arame ali. Morava 

assim, o povo, cada um em seu lote. Tinha construído só um barracão no fundo, 

depois dava um jeito de começar a construção da casa. [...] A gente não tinha muita 

relação de amigo não. Aqui, os vizinhos eram cada um em sua casa, trabalhando, 

cuidando de sua vida. Quando nós mudamos pra cá, a vizinha ali daquele lado 

brigou com a vizinha daqui. Na época, eu estava aqui com meus meninos, tinha dois 

filhos já. Uma xingava de cá, a outra xingava de lá. A de lá jogava tijolo na de cá e 

eu corri com os meninos pra dentro do barracão com medo de pegar nos meninos. 

Era feio”. („Dona F.‟, 2008). 
 

Ao fazer uma comparação entre os dois relatos, podemos constatar que as duas 

pioneiras apresentam memórias de uma mesma época e de uma mesma cidade; entretanto, as 

narrativas, além de revelar as diferenças materiais e imateriais entre os cotidianos de vida dos 

moradores dos setores Vila Nova e Central da capital goiana, também externam que as 

diferentes condições econômicas, aliadas às relações e ações cotidianas, aos dizeres e fazeres, 

ao modo de organização e de sociabilização, aos hábitos e atitudes, fornecem remanescentes 

para compreender como se constitui a polissemia e polifonia na cidade moderna.  

Estas assertivas nos remetem a uma primeira indagação: qual a relação entre o lugar 

que o sujeito ocupa na cidade e o discurso que ele profere?  

Para responder a esta questão, tomar-se-á como pressuposto a contribuição de 

Foucault (2008), que assevera que o lugar do discurso do sujeito é fundamental para a análise 

discursiva, uma vez que a partir do lugar que o seu discurso é proferido será possível detectar 

a singularidade e as condições de existência do sujeito, ou seja, o lugar é uma importante 

dimensão para a compreensão de por que aquele enunciado foi dito naquele lugar e não em 

outro.  Nas palavras do autor, 

A análise do campo discursivo é orientada de forma inteiramente diferente; trata-se 

de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua situação; de 

determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites da forma mais justa, 

de estabelecer suas correlações com os outros enunciados a que pode estar ligado, de 

mostrar que outras formas de enunciação exclui. Não se busca, sob o que está 

manifesto, a conversa semi-silenciosa de um outro discurso: deve-se mostrar por que 

não poderia ser outro, como exclui qualquer outro, como ocupa, no meio dos outros 

e relacionado a eles, um lugar que nenhum outro poderia ocupar. A questão 

pertinente a uma tal análise poderia ser assim formulada: que singular existência é 

esta que vem à tona no que se diz e em nenhuma outra parte? (Idem, p.30). 
 

Os argumentos do autor e as narrativas até agora expostas neste artigo nos remetem à 

conjectura de que existe uma relação intrínseca entre o lugar que o sujeito ocupa na cidade e o 

discurso que ele profere. No entanto, esta assertiva desperta outra indagação: qual a relação 

que se pode estabelecer entre cidade, sujeito e discurso?  
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A relação dialética entre cidade, sujeito e discurso   

 

Antes de entramos no assunto específico, é pertinente esclarecer que não se pretende, 

neste trabalho, aprofundar nas questões epistemológicas e metodológicas que envolvem os 

debates acerca da Análise do Discurso, uma vez que, além de não termos o cabedal teórico 

necessário à tal empreitada, a nossa finalidade principal é de, a partir de um diálogo entre 

alguns autores da Análise do Discurso (AD) – como Bakhtin (2004), Foucault (1984-2008), 

dentre outros – e da Geografia – Lefebvre (1991), Santos (2204), Harvey (1998), Chaveiro 

(2001), entre outros – sobre as questões que envolvem a cidade, seus sujeitos e suas vozes, 

compreender a relação entre os lugares que os sujeitos ocupam na cidade e as suas práticas 

discursivas. 

Nesse sentido, a escolha dos autores que elegemos para estabelecer o diálogo e 

embasar o trabalho – apesar de sabermos que se analisarmos ipsis litteris as obras 

encontraremos divergências conceituais e metodológicas entre eles – justifica-se porque todos 

têm, em comum, a sua lente voltada para as questões que envolvem o humano e suas práticas 

sociais, sejam elas pela perspectiva socioespacial, sejam pela perspectiva do discurso. Melhor 

dizendo, trazem à luz da ribalta o ser humano como produtor e produto da sua história.  

Outra afinidade entre os autores é que ao fazerem uma abordagem sociohistórica, em 

alguns casos materialista, ressalvam a inseparabilidade entre tempo-espaço e a conexão entre 

natureza, sociedade e espaço, por conseguinte, advertem que tanto os sujeitos como as suas 

vozes e como as suas obras, neste caso específico a cidade, estão em movimento e 

(re)construção permanente; por isso, além de não comungarem com o idealismo cartesiano 

que propaga a linearidade e o finito, como se os objetos e os sujeitos fossem algo dado, pronto 

e acabado, também demonstram que tudo que envolve o humano e suas obras é social, 

contraditório e envolve disputa de poder, conforme elucida Foucault (1984):  

 

O poder não é uma coisa, algo que se toma ou se dá, se ganha ou se perde. É uma 

relação de forças. Circula em rede e perpassa por todos os indivíduos. Neste sentido, 

não existe o "fora" do poder. Trata-se de um jogo de forças, de luta transversais 

presentes em toda sociedade. (Idem, 1984). 
 

A citação acima permite a reflexão de que toda e qualquer relação social está 

permeada de disputa de poder. Não existe o fora do poder, mas uma relação de forças 

desiguais entre os diferentes grupos sociais. Logo, o grupo que detém os poderes econômicos, 

políticos e sociais tentam sobrepujar econômica, ideológica, social e culturalmente os grupos 
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menos favorecidos e estes, por sua vez, resistem e/ou (re)existem, visando à inserção no 

sistema de forma equânime e/ou a transformação do próprio sistema (PELÁ, 2009).   

Mais à frente, veremos que na construção da nova capital do estado de Goiás essa 

relação é explícita tanto nos discursos como na forma de ocupação da cidade. Agora, 

retomaremos a relação que se pode estabelecer entre cidade, discurso e sujeitos por meio do 

diálogo entre geógrafos e analistas do discurso. 

Na perspectiva socioespacial, esta relação entre os autores pode ser estabelecida a 

partir das contribuições teóricas de Lefebvre (1991) e Santos (2004), que nos revelam a 

inseparabilidade do espaço e do tempo, assim como que o espaço urbano construído e vivido 

é produto social e, por isso, torna-se (re)produtor da sociedade e dos seus modelos de 

produção e consumo, produção esta (material e imaterial) mediada pela práxis humanas, ou 

seja, pelo trabalho e pela ação política dos símbolos nos quais o ser humano se produz na sua 

relação com a natureza e com si mesmo.  

Desta forma, a compreensão da dinâmica socioespacial passa necessariamente pelo 

entendimento de como se dão ou são estabelecidas as práticas sociais no processo de 

produção e reprodução da vida e, por conseguinte, do espaço.  

Já na perspectiva da AD, esta conjectura pode ser abonada a partir das contribuições 

de autores como Bakhtin (2004), que irá expor que a linguagem e tudo que a envolve, como o 

discurso, é um acontecimento sociohistórico, por meio do qual os sentidos e as significações 

são construídos nas interações verbais. Por isso, o exercício da fala em sociedade é o único 

objeto real e material que temos para entender o acontecimento da linguagem. De acordo com 

essa possibilidade, a linguagem é concebida em sua dimensão enunciativa, histórica e social e 

o ser humano, como sujeito social, ativo e produtor de sentido. Nas palavras do autor,  

 

O ato da fala, ou, mais exatamente, seu produto, a enunciação, não pode de forma 

alguma ser considerado individual no sentido estrito do termo; não pode ser 

explicado a partir das condições psicofisiológicas do sujeito falante. A enunciação é 

de natureza social. (Idem, 2004, p.109) 
 

Frente a esta assertiva podemos constatar que o discurso, enquanto produto do 

enunciado, por ser uma construção social, além de se apresentar como prática humana, 

também será um ponto de articulação entre os fenômenos linguísticos e os sóciohistóricos. 

Na esteira desta argumentação, Foucault (2008) versará que os discursos são práticas 

sociais – práticas discursivas entendidas como regras anônimas, constituídas no processo 

histórico, determinadas no tempo e no espaço; por isso, o estudo discursivo considera em suas 
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análises as relações que esse dito estabelece com o que já foi dito antes e, até mesmo, com o 

não dito, atentando, também, para a posição sociohistórica dos sujeitos e para as formações 

discursivas, as quais se filiam os discursos. 

Desta forma, a análise discursiva passa necessariamente pelo entendimento de como 

se dão ou são estabelecidas as práticas sociais dos diferentes sujeitos no processo de produção 

e reprodução da vida e, por conseguinte, do espaço.  

Entretanto, é cogente ressaltar outra questão de extrema importância para a 

compreensão deste processo: a premência da base material que é substancial, indissociável e 

intrínseca à constituição do humano, por conseguinte, de suas práticas sociais. Tal fato leva-

nos a conjeturar que, de uma forma ou de outra, os autores se baseiam no materialismo-

histórico-dialético, conforme pode ser evidenciado a partir da citação abaixo, de Marx e 

Engels (1846), extraída do livro “A Ideologia Alemã”: 

A produção das ideias, representações, da consciência está, em princípio, 

diretamente entrelaçada com a atividade material e o intercâmbio material dos 

homens, linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio espiritual 

dos homens aparece aqui ainda como refluxo direto do seu comportamento material. 

O mesmo se aplica à produção espiritual, como ela se apresenta na linguagem da 

política, das leis, da moral, da religião, da metafísica etc., de um povo. Os homens 

são os produtores das suas representações, ideias etc., mas os homens reais, os 

homens que realizam [die wirklichen, wirkenden Menschen], tal como se encontram 

condicionados por um determinado desenvolvimento das suas forças produtivas e do 

intercâmbio que a estas corresponde até as suas formações mais avançadas. (MARX 

e ENGELS, 2009 p.31). 
 

Fidedignamente e/ou em releitura, entre os autores que elegemos para se trabalhar 

neste estudo, este axioma estará presente, uma vez que ressaltam, como Marx e Engels(1948), 

que a essência humana é o conjunto das relações sociais, o que significa que o modo como os 

sujeitos se relacionam, comportam, falam, constroem suas obras, agem, sentem e pensam, 

vincula-se à forma como se dão as relações sociais. Essas relações sociais, por seu lado, são 

determinadas pela forma de produção da vida material, ou seja, pela maneira como os seres 

humanos trabalham e produzem os meios necessários para a sustentação material das 

sociedades. 

Nas reflexões de Bakhtin (2004, p.125), podemos constatar esta assertiva, visto que o 

autor irá ressaltar que o centro organizador de toda enunciação, de toda expressão, não é 

interior, mas exterior, e está situado no meio social que envolve o indivíduo. Desta forma, 

alicerçado na constatação anterior de que o discurso é um dos produtos do enunciado, pode-se 

afirmar que não haverá discurso isolado, todo discurso é um elo de um encadeamento mais 

amplo e aberto. Ignorar a natureza social e dialógica do discurso é apagar a profunda ligação 

que existe entre a linguagem e a vida.  
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Esta premissa também pode ser encontrada nas discussões geográficas, quando se 

afirma que o espaço não é suporte e nem reflexo da ação da sociedade, mas um produto social 

(CORIOLANO, 2008), e, deste modo, a sua leitura deve ser feita de forma integral para não 

incorrer no erro da análise fragmentada e reducionista. Logo, impende considerar as questões 

espaciais fora de um contexto histórico, político e econômico, conforme explicita Santos 

(2004, p. 63):  

O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, 

de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas 

como o quadro único no qual a história se dá.[...] Copiando de forma simplória o 

que está escrito por Marx, teríamos um sistema de objeto sinônimo de um conjunto 

de forças produtivas e um sistema de ações que nos dariam um conjunto das relações 

sociais de produção. 
 

A partir destas premissas pode-se dizer que tanto na Geografia, que estuda a 

sociedade a partir da dimensão socioespacial, como na AD, que analisa as relações 

constituídas entre a língua e os sujeitos que a empregam e as situações em que se 

desenvolvem o dizer, a base material, o processo de produção sociohistórico e a sua relação 

ininterrupta entre tempo-espaço são determinantes. Por isso, ambas as ciências buscam 

compreender o processo de formação e constituição do humano por meio de suas práticas 

sociais, sejam elas pela dimensão discursiva, espacial, política, cultural e/ou econômica.  

Referidas práticas sociais inevitavelmente irão especializar-se e, ao se espacializar, 

revelam, por meio da forma e do conteúdo, como se constituem e se estabelecem as relações 

de produção e (re) produção da vida humana, que, por estarem relacionadas às necessidades  

econômicas, culturais, sociais e políticas da humanidade e ao desenvolvimento  técnico-

científico, criaram ao longo do processo civilizatório diferentes formas de organizações e 

dinâmicas socioespaciais.  

Dos feudos aos burgos, dos burgos às cidades. Não eram cidades com tamanha 

complexidade social, econômica, política, cultural e espacial que vivenciamos atualmente, 

mas foram os embriões deste processo de assentamento humano/urbano. Da relação entre 

agricultura, excedente, mercado, organização do trabalho, hierarquização socioeconômica, 

técnica, artes, cultura, conhecimentos e modos de produção foram surgindo diferentes 

arranjos espaciais, por conseguinte, diferentes formas, estruturas, funções e conteúdos de 

cidades.    

Cidades políticas, religiosas, comerciais, escravocratas, medievais, modernas e 

contemporâneas, todas elas de uma forma ou outra, além de carregarem a história e a 

espacialidade do desenvolvimento civilizatório, também  trazem o mesmo sentido: o de 

aglomeração. Há quem diga, como Lewis Mumford (2008), que é a mais extraordinária e 
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eloquente obra humana. É exatamente esta grandiosa obra que, após as revoluções, burguesa e 

industrial, se tornou o lócus dos interesses, desejos e atividades humanas.  

Desta forma, a cidade hoje se coloca como um elemento chave para o entendimento 

do mundo moderno, visto que, como aponta Chaveiro (2009), ela (cidade) cumpre um papel: 

atualizar no lugar o tempo do mundo; apresentar para o mundo, a partir de seu lugar, o que é 

do local. Sendo assim, a cidade medeia a inovação com as coisas do lugar e o faz expressando 

os problemas do modo de produção, como o desemprego estrutural, os problemas ambientais, 

a fome, a violência etc. Por isso, não há caos, há contradições que fazem parte de um 

ordenamento social. 

São exatamente estas contradições, aliadas aos desejos e necessidades dos diferentes 

agentes e sujeitos, que nos permitirão compreender ao mesmo tempo o que dá sentido de 

unidade nas vozes díspares do processo de construção e ocupação de uma cidade planejada 

como Goiânia, bem como o lugar que estas diferentes vozes ocupam na cidade.  

 

O sentido e o lugar do discurso ideológico no processo de construção de Goiânia  

 

As argumentações apresentadas até o momento demonstraram que para se 

compreender o lugar e o sentido das diferentes vozes no processo de construção e ocupação 

de Goiânia é necessário considerar algumas premissas. A primeira é que tanto o espaço 

urbano construído e vivido como o discurso são construções sociais e, por isso, tornam-se 

(re)produtores da sociedade e dos seus modelos de produção e consumo. A segunda é que 

toda prática humana se espacializa. É exatamente neste processo de espacialização que 

encontramos elementos para entendermos tanto a relação dialética entre cidade, sujeito e 

discurso, como as contradições que geram a polissemia e polifonia na cidade.  

Estas contradições primeiramente podem ser percebidas no processo de construção 

de Goiânia a partir do ideal de modernidade, uma vez que se tentou de todas as maneiras 

impor a visão de que era preciso esquecer o passado e iniciar do zero, que os tempos 

modernos viriam para substituir o atraso dos tempos lentos e, para isso, nada melhor que 

aniquilar o velho e construir uma nova etapa em Goiás. É a chamada destruição criativa do 

projeto modernista, que Harvey (1998) esclarece: 

A imagem da “destruição criativa” é muito importante para a compreensão da 

modernidade, precisamente porque derivou dos dilemas práticos enfrentados pela 

implementação do projeto modernista. Afinal, como poderia um novo mundo ser 

criado sem destruir boa parte do que viera antes? Simplesmente não se pode fazer 

uma omelete sem quebrar os ovos, como observou toda uma linhagem de 
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pensadores modernistas de Goethe a Mao. O arquétipo literário desse dilema é, 

como Berman (1982) e Luckács (1969) assinalam, o Fausto de Goethe. Um herói 

épico preparado para destruir mitos religiosos, valores tradicionais e modos de vida 

costumeiros para construir um admirável mundo novo a partir das cinzas do antigo. 

(HARVEY, 1998, p. 26). 

Diante desta premissa, pode-se afirmar que houve uma tentativa de sobreposição de 

uma cultura sobre a outra no processo de implantação de Goiânia, o que gerou contradições, 

pois não se levou em conta – ou pelo menos não se enxergou a importância – o fato de que 

quem compõe uma cidade são os sujeitos sociais e que estes, ao migrarem, levam seus 

costumes, tradições, crenças e modos de vida.  

A aparência da nova capital poderia ser moderna e cosmopolita, mas a essência ainda 

carregaria traços tradicionais, pois grande parte de sua população seria composta por 

migrantes oriundos das cidades do interior do estado de Goiás, que, nesta época (1930), se 

caracterizavam por uma ocupação rural e atividade produtiva de pecuária extensiva e 

agricultura de subsistência – fazenda goiana
4
. Sobre as contradições entre o moderno e o 

tradicional, Chaveiro (2001) esclarece que: 

Embora o projeto do plano apontasse para uma configuração moderna do espaço da 

cidade, a realidade que o acolhera – a do Estado de Goiás – era fundada na 

agropecuária, na prática oligárquica, no coronelismo político e em relações sociais 

categorizadas como tradicionais. A batalha espelhada no conflito do plano e com a 

realidade, tão rica nas análises urbanísticas, fundou-se em Goiânia por matizes 

específicas, com ritmos e fluxos originários dessa especificidade. (CHAVEIRO, 

2001 p. 14). 

Nesse sentido, as contradições entre o moderno e o tradicional existentes na 

construção socioespacial de Goiânia são um importante pressuposto para se compreender 

tanto o deslizamento de sentidos, como o uso de um discurso ideológico por parte da elite 

responsável pela construção de Goiânia, visto que o Goiás das “Tropas e Boiadas”, de Hugo 

de Carvalho Ramos, deveria se render à lógica modernista, como a do traçado de Versalhes, 

que serviu de base para que Atílio Corrêa Lima
5
 projetasse Goiânia.  

                                                             
6
Segundo Estevam (2006, p.64) “[...] a fazenda goiana apresentava [...] características peculiares; não se utilizava 

predominantemente do trabalho servil e da escravatura [...] A organização não apresentava características básicas de 

formação de classes e não promovera, até então, divórcio entre meios de produção e a força de trabalho. Com esses 
elementos característicos [...] contrastava com a fazenda cafeeira, unidade básica mercantil. Também diferentemente da 

fazenda açucareira – de rígida hierarquia tradicional – as fazendas tradicionais goianas organizaram-se de maneira peculiar, 

engendrando uma ordem social bastante singular”. 

7
Segundo a biografia existente, Atílio Corrêa Lima era um renomado arquiteto urbanista, com forte influência da escola 

francesa, e foi responsável, conjuntamente com a Construtora Coimbra Bueno, pelo primeiro plano urbanístico de Goiânia 

(1933-1935). Em 1936 o engenheiro Armando Augusto Godoy – com formação estadunidense e fortes influências inglesas – 

foi contratado como consultor técnico pela mesma construtora para dar continuidade ao processo de urbanização da cidade. 

Surge aí um segundo plano urbanístico para a nova capital (1936-1938).  
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Na visão do redator da revista Oeste, 

Goiânia é como que a própria expressão, em termos urbanísticos do Brasil Novo, do 

Brasil que se descobriu, do Brasil Unificado num só corpo e num só espírito, do 

Brasil que coordenou todas as nossas forças, orientando-as para fins altos e nobres, 

do Brasil que se ergueu do „berço esplêndido‟ ecomeçou já a cavalgada da glória.  

[...] Goiânia é, assim, a espécie de cadinho, em que se cozem e purificam os nossos 

vários caracteres. Nela, mais que em outro ponto qualquer, se encontram os dois 

Brasil – o litoral e o sertão –, nela se está formando a célula do Brasil integral [...] 

para todo o Brasil. Goiânia adquire uma fisionomia inconfundível e a sua posição 

delineia, sob o ponto de vista nacional, verdadeiramente a conquista do Brasil pelo 

Brasil, isto é, a Marcha para o Oeste era um intuito inicial, um propósito básico. E 

Goiânia foi a manifestação prática desse movimento profundo de nacionalidade. 

(FIGUEIREDO, 2001, p.220-221). 

O sociólogo Márcio Oliveira (2005), em sua pesquisa sobre Brasília, refere-se ao 

plano arquitetônico da nova capital nacional não como um mero projeto urbanístico, mas, 

sobretudo, um projeto ideológico, político e econômico de nação a ser seguido. Este axioma 

também já estava presente no processo de construção de Goiânia. Mahler e Silva (2007) 

comentam: 

No exame da arquitetura do núcleo pioneiro, revistamos os conceitos de 

modernidade e do desejo de inovação, presenças constantes na concepção da nova 

cidade. Além de justificar a idéia de que é “preciso ser moderno”, a modernidade 

almejada estava embasada em parâmetros europeus, cujas regras pareciam 

adequadas ao século XX e, portanto, à jovem capital, na visão de seus autores 

políticos (Pedro Ludovico Teixeira) e técnicos (Attílio Corrêa Lima, Aberlado e 

Jerônimo Coimbra Bueno). O conceito de modernidade é adequado também à idéia 

de esvaziar e estigmatizar o sertão, a fim de erigir uma cidade sobre um espaço 

cartesiano, concretizando um desejo de ruptura com o tradicional e de representação 

do novo. (MAHLER; SILVA, 2007, p. 111, 112). 

Neste sentido, entende-se que Goiânia, como dito anteriormente, foi tecida pelo e no 

verbo, ou seja, o discurso ideológico foi um dos instrumentos mais fortes e eficazes no 

processo de implantação da cidade. Havia todo um esforço por meio deste discurso ideológico, 

que se baseou no desenvolvimentismo, no integracionismo e no “saber médico” de se criar, 

conforme explica Chaul (1999, p. 85), “uma imaginação utópica de dias melhores, de ruptura 

com o passado, de sonho a ser conquistado, enfim, de concretização de um projeto humano 

resultante de relações humanas”. Inicia-se, aí, o mito da Goiânia planejada para a 

modernidade, a igualdade e a solidariedade. 

É importante abrir um parêntese e explicar por que e como o discurso do “saber 

médico” foi estrategicamente usado, principalmente por Pedro Ludovico, na defesa da 

transferência da capital. Sobre este assunto, Pinto (2006) elucida: 
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Médico formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Meca do 

higienismo no Brasil, Pedro Ludovico estava sintonizado com o papel que a 

medicina social vinha assumindo no governo das populações e utilizou-se, para 

justificar e convencer a sociedade goiana da necessidade da construção de Goiânia e 

conseqüente da transferência da capital, do discurso médico-higienista, focalizando 

as condições anti-higiênicas e insalubres da cidade de Goiás e a necessidade de 

melhorar as condições de vida e saúde da população.  Conforme Campos (2002: 

170), o saber médico de Ludovico permitiu a ele examinar a cidade de Goiás “como 

a um doente” destacando o modo de vida, as moradias, as verminoses, a falta de 

condições sanitárias, a suposta indolência da população, entre outros, para, a partir 

daí, defender a construção de Goiânia – que arrancaria Goiás do atraso e da 

decadência, constituindo exemplo a ser seguido pelos interiores goianos – como 

profilaxia à doença. (PINTO, 2006, p.13). 

Para incrementar este pacote, que oferecia felicidade e enriquecimento rápido e fácil, 

foi criado o departamento de Propaganda e Expansão de Venda de Terrenos da Nova Capital, 

que realizou uma intensiva campanha publicitária a fim de atrair novos moradores – leia-se 

„investidores em potencial‟ – e mão-de-obra para a construção civil. Veicularam-se 

propagandas em todo o território nacional em rádios, jornais, revistas e cartazes (ilustração 1) 

acerca das oportunidades de riqueza e prosperidade que a nova capital de Goyaz possibilitaria.  

Assim relata o migrante Pedro Ponchet Meireles, natural de Luiz Gomes, Rio Grande 

do Norte, que veio para Goiânia em 1939: 

Viajei para Goiânia, convencido por uma propaganda que o Dr. Pedro Ludovico 

mandou publicar nos rádios. E eu, como aventureiro, procurei vir para Goiânia. Saí 

de Floriano no dia 16 de junho e cheguei aqui no dia 07 de julho de 1939, em 

Anápolis. Aí, procurei vir para Goiânia o mais rápido, e o serviço que encontrei para 

mim foi ser servente de pedreiro nas obras da capital de Goiás, o que fiz com muita 

satisfação. (GOIÂNIA, 1985, p. 146). 

 

 Ilustração 1 – Exemplo da propaganda difundida sobre Goiânia  

 

 

Cartaz de propaganda de Goiânia 

Fonte: MANSO, 2001. 
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Esta tática de poder foi tão significativa que até hoje é utilizada pelas elites 

dominantes. Cria-se “ilusoriamente” por meio, principalmente, do discurso e da propaganda, 

um imaginário coletivo de que Goiânia é uma cidade sem contradições, sempre em 

crescimento, limpa, moderna, ou seja, o lugar ideal para se morar, estudar e empreender.  

Seguindo a ideia de que as representações sociais são uma forma de conhecimento 

socialmente elaborado e partilhado, que têm uma visão prática e concorrem para a construção 

de uma realidade comum a um conjunto social (JODELET, 2001), será exemplificado a 

seguir, por meio de uma matéria vinculada em 2007 no site da Secretaria do Planejamento do 

Estado de Goiás (Seplan), o  pressuposto do uso do discurso ideológico como mecanismo do 

poder oficial: 

Goiânia – A Capital do Estado 
Situada no coração do Brasil, Goiânia, a capital do Estado de Goiás, fica próxima à 

Capital Federal, Brasília (206 km) e praticamente eqüidistante da maioria das 

capitais brasileiras. É fácil chegar a Goiânia e mais fácil ainda apaixonar-se por ela. 

Nove meses de sol por ano, centenas de praças floridas, ruas arborizadas, limpas e 

bem iluminadas.  
Cidade planejada, Goiânia, fundada em 1933, foi projetada para uma população de 

50.000 habitantes. Foi o estilo Art Déco que inspirou os primeiros prédios da nova 

Capital.  O acervo arquitetônico de Goiânia é considerado um dos mais 

significativos do País. Construído nas décadas de 40 e 50 foi tombado pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2003. Compõem o acervo: 

22 prédios e monumentos públicos, o centro original de Goiânia e o núcleo pioneiro 

de Campinas, localidade que deu origem à nova capital. 
Atualmente, aos 74 anos de idade, a Capital é o núcleo polarizador da Região 

Metropolitana de Goiânia, um aglomerado de 20 municípios, com população total de 

2 milhões de habitantes.  
Goiânia é uma cidade que tem a marca da qualidade de vida. A jovem capital foi 

eleita pela Revista Exame como uma das onze melhores cidades para se viver no 

Brasil. A Revista Você S.A. coloca a capital na 16ª posição entre as 100 melhores do 

País, para se trabalhar. A Fundação Getúlio Vargas (FGV), em seu Índice de 

Condições de Vida, divulgado em 2005, classificou Goiânia em segundo lugar no 

quesito qualidade de vida.  
A capital é uma das melhores cidades do País para negócios, sendo destaque da 

Região Centro-Oeste devido à qualidade de vida de sua população, refletida nos 

baixos índices de mortalidade infantil, número de leitos hospitalares e escolaridade 

acima da média nacional. Goiânia, responsável pelo maior PIB entre os municípios 

do Estado e com uma população superior a 1,2 milhões de habitantes, vê sua 

economia se firmar a partir do setor de serviços, apesar de abrigar grandes indústrias. 

A cada ano que passa, consolida sua vocação para o turismo de negócios e de 

eventos, como congressos, exposições, feiras e shows. Sua localização geográfica é 

apontada como vantagem por facilitar os deslocamentos e beneficiar os negócios nos 

segmentos de atacado e distribuição.  
A capital de Goiás consolidou-se nos últimos anos como centro de excelência em 

medicina, tornando-se referência nacional e até internacional em diversas áreas 

médicas como: oftalmologia, neurologia, cardiologia, oncologia, tratamento de 

queimaduras, entre outras. 
Goiânia vem se consolidando também como centro de ensino superior, ainda que 

haja longo caminho a ser trilhado. Nos últimos anos houve crescimento acentuado 

do número de instituições. Atualmente são 27 instituições entre federais, estaduais e 

privadas.  
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Goiânia também é considerada um centro de excelência na prestação de serviços de 

call center na área de telecomunicações. (SEPLAN, 2007). 
 

Goiânia, como a matéria acima indica, continua sendo apresentada como um cenário 

perfeito para se viver. A homilia da localização, da modernidade possível, da oportunidade de 

riqueza econômica, das topografias planas, que facilita a implantação do saneamento básico e 

da „higienização da cidade‟, somou-se aos discursos que difundem a qualidade de vida, baixa 

mortalidade infantil, altas taxas de produtividade e desenvolvimento econômico capazes de 

superar as projeções da balança comercial, do PIB, do IDH e tantos outros índices que fazem 

de Goiânia um Eldorado contemporâneo. 

Percebe-se, assim, que a imaginação utópica ainda circunda sobre Goiânia e é um 

aparelho de poder e persuasão muito forte. Hoje serve como um forte instrumento para atrair 

o capital internacional – não só para a capital, mas para o estado inteiro, pois Goiânia (assim 

como o cerrado) é símbolo de prosperidade –, para seduzir migrantes de alto poder aquisitivo, 

para mascarar as contradições e desigualdades existentes e garantir o poder de uns e 

solidificar o de outros.  

No entanto, não se pode esquecer, como já dito, que a cidade hoje é – segundo o 

propagado sobre as oportunidades que uma cidade como Goiânia pode proporcionar – polo de 

atração de riquezas e necessidades de diferentes ordens; o lugar da diversidade cultural e 

étnica; o caldeirão efervescente da produção de conhecimento técnico e científico; o ponto de 

pauta da mídia e dos poetas; a arena da luta de classes; enfim, é objeto de desejos materiais e 

imateriais de todos os sujeitos, independentemente da classe social que ocupam.  

Contudo, o usufruto, o acesso e os desfrutes destas produções não são equânimes na 

cidade moderna, o que gera desigualdades econômicas e segregação socioespacial, disputas de 

poder e deslizamentos de sentidos na forma e no conteúdo da cidade, que, de uma forma ou 

de outra, são explicitados nas vozes dos sujeitos . 

 

Deslizamentos de sentidos no processo de ocupação de Goiânia  

 

O termo 'deslocamento de sentidos' foi cunhado por Barthes (2001) para explicar os 

diferentes usos da relação simbólica entre o objeto e um significado. O uso publicitário do 

objeto é um exemplo concreto deste recurso, pois “quando se representa uma cerveja não é 

essencialmente a cerveja que constitui a mensagem, mas o fato de ela estar gelada: há, neste 

caso, deslocamento. É o que se poderia chamar de deslocamento não mais metafórico, mas 

por metonímia, isto é, por deslizamentos de sentido”.  
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Desta maneira, considera-se que o deslizamento de sentidos em Goiânia deu-se já no 

início da sua construção e ocupação, uma vez que o conteúdo e a forma dos planos originais 

foram sendo alterados devido à ocupação dos sujeitos não desejados em áreas que não eram 

destinadas a eles, a exemplo do Setor Leste Vila Nova, como já destacado neste trabalho.  

É importante ressaltar que esta conquista de território pelos trabalhadores 

construtores é um dos exemplos claros das contradições e complexidades do processo de 

construção e ocupação da nova capital goiana, visto que, por mais que o Governo não os 

quisesse residindo na cidade, a força de trabalho desses sujeitos era imprescindível para a 

materialização de Goiânia (PELÁ, 2009). Entretanto, há outros vetores que empreenderam os 

deslizamentos, como as imbricações entre tradicional-moderno, agrário-industrial, 

mobilidade-trabalho, rural-urbano, norma-vida e uso-troca. 

No entanto, não se trata de uma relação dicotômica, mas de uma relação dialética, 

visto que a relação entre estes pares gera um movimento contraditório entre o conteúdo social 

e as formas espaciais, ou, melhor dizendo, entre espaço e sociedade. Conforme elucida o 

geógrafo Milton Santos (2004, p.109), a dialética se dá entre novas ações e uma “velha” 

situação, um presente inconcluso querendo realizar-se sobre um presente perfeito. Uma vez 

que, continua o ator:  

Quando a sociedade age sobre o espaço, ela não o faz sobre os objetos como 

realidade física, mas como realidade social, formas-conteúdo, isto é, objetos sociais 

já valorizados aos quais ela (a sociedade) busca oferecer ou impor um novo valor. 

[...] A ação se dá sobre objetos já agidos, isto é, portadores de ações concluídas, mas 

ainda presentes. Esses objetos da ação são, desse modo, dotados de uma presença 

humana e por ela qualificados. (Idem, 2004, p.109). 
 

Deste modo, conclui-se que o surgimento de outras formas e outros conteúdos na 

cidade é decorrente das contradições travadas pelos diferentes sujeitos sociais que constroem 

e reconstroem o espaço, ou seja, as ações e relações humanas, sejam elas quais forem, são o 

que determina o processo de produção e reprodução da vida. Desta forma, pode-se chegar a 

mais um axioma: os deslizamentos acontecem concomitantemente nos objetos e nos sujeitos 

sociais. 

 Ancorando nestas argumentações, pode-se concluir que os vetores que 

empreenderam os deslizamentos fizeram e ainda fazem parte da vida cotidiana dos sujeitos 

que ocuparam, e ainda ocupam, Goiânia, ocorrência que de uma forma ou de outra 

influenciará ou até mesmo determinará as vozes dos diferentes sujeitos, vozes estas que 

elucubram o processo de construção de Goiânia, seja no sentido político, seja no sentido 
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ideológico, seja no cotidiano da vida dos sujeitos que participaram e ainda participam deste 

processo.   

Desta forma, surgem algumas indagações: como fazer uma intersecção entre 

deslizamentos e discurso? O que determina esta relação entre os deslizamentos de sentidos na 

cidade e os deslizamentos de sentido nos discursos dos diferentes sujeitos que a compõem?  

Narvaz et al. (2007, p.14-15), ao fazer uma reflexão sobre a abordagem discursiva, 

contribui para responder a esta indagação ao dizer que: 

 

A noção de discurso considera o histórico e o social conjuntamente, sob o modo da 

ideologia – é esta que interpela o sujeito que se submete à formação discursiva 

dominante. Em todo discurso, há deslizamento de sentidos e interpretação, que são 

engendrados pelas formações ideológicas presentes em dado contexto. Não se trata, 

na AD, de interpretar, encontrar ou extrair um sentido último do texto, como na 

Hermenêutica, mas, isto sim, de compreender o processo discursivo (Orlandi, 1996) 

através da identificação da estrutura invisível da FD dominante (que produz 

discursos) e explicitar seu caráter ideológico. Analisando tomadas de posição, é 

possível conhecer as filiações sócio-históricas com que um determinado discurso 

está identificado, uma vez que “não há discurso sem sujeito nem sujeito sem 

ideologia” (Orlandi, 1996:13). Há, entretanto, deslocamentos possíveis de serem 

realizados pelos deslizamentos de sentidos, dando margem ao surgimento de novas 

posições em relação a tais filiações, o que rompe com a idéia de um sujeito 

“alienado”, meramente reprodutor de discursos e capturado pela ideologia 

dominante (Morales, 2002).  
 

A reflexão acima assinala que o deslizamento de sentidos na AD é um indicativo que 

nos permite compreender, inicialmente, que o discurso, como a cidade, é construído via 

relações e ações dos sujeitos sociais; por isto, como tudo que envolve o processo de 

construção e ocupação de uma cidade, é um processo sociohistórico, dialético e que tem 

influência da ideologia.  

Outra questão a ser destacada é que os deslizamentos de sentidos no discurso 

revelam e exteriorizam, em forma de enunciados, a capacidade de criação, resistência e 

(re)existência que a classe subjugada tem frente às imposições ideológicas e à ordem 

hegemônica estabelecida, fato que nos remete ao entendimento de que a cidade, o sujeito e o 

discurso estão interligados, como se pode notar no depoimento de „Dona F.‟
6
, migrante de Rio 

Verde/GO e moradora da Vila Nova desde 1948, ao descrever um dos vários episódios que 

aconteciam no dia a dia de seu bairro e que evidenciam os conflitos existentes na constituição 

do território goianiense: 

                                                             
8 

Entrevista concedida à autora em 05 de dezembro de 2008. 
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Tinha uma viúva, no terceiro lote. Ela só tinha um filho. Aí, o Pedro Ludovico tinha 

dado o lote pra ela. De repente, chegou gente de fora, do Rio Grande do Sul, rico, 

interessou pelo lote dela. Aí, foi lá, tirou ela do lote dela, foi na prefeitura requerer o 

lote dela, sem dar nada pra ela, porque não tinha documento. Requereu o lote dela, 

tomou o lote dela. Ela foi lá „prum‟ ranchinho, na beira do córrego na Nova Vila. Aí, 

começaram a fazer o alicerce da casa. [...] Quando o alicerce estava com dez metros 

assim, o povo aqui da Vila juntou tudo foi lá, arrancou aqueles tijolos, derrubou tudo, 

jogou tudo no chão, porque o lote era dela. Juntou tudo em solidariedade a ela e 

derrubou a construção do homem. Aí, entrou a prefeitura no meio e ele teve que 

arranjar uma casinha pra ela. Comprar uma casinha pra ela lá na Nova Vila pra ela 

morar. Se não, ele não construía. Foi solidariedade. (Dona F, 2008). 
 

O relato de „Dona F.‟ revela que quando a organização social (antigo instrumento de 

resistência e (re)existência contra o autoritarismo e as desigualdades socioeconômicas)  passa 

a ser uma  prática sociocultural cotidiana dos moradores da Vila Nova, ela se transforma em 

ação política e, de consequência, em um dos mecanismos de poder usados por estes sujeitos 

para garantir o direito à cidade.  

Entretanto, como toda disputa de poder, haverá reação por parte de quem é afrontado, 

neste caso, o poder oficial e a elite econômica. “A mão que outorga é a mesma que 

penitencia”, conforme se constata no testemunho de „Seu D.‟: 

 

Fazia mutirão. Pra fazer mutirão, nós juntávamos os pedreiros, fim de semana, quem 

não tinha nada, eles compravam o material. Ali no Botafogo, no Setor Universitário, 

nós invadíamos muito terreno e fazíamos casa para os operários. Juntávamos aquela 

turma de pessoas e fazíamos, invadíamos. Levantávamos no sábado, no domingo à 

noite podia mudar, quando eles chegavam a casa já estava pronta. [...] Nós 

juntávamos e coordenávamos um com o outro. Os mestres-de-obras coordenavam 

um com o outro. [...] A pessoa pedia, e a gente fazia. Tinha um tal de Luizão, que 

era jagunço, e andava com outros dois jagunços – ele já morreu também – e chegava, 

queria derrubar. Os homens iam trabalhar, ficavam só as mulheres com os filhos, aí 

eles não derrubavam, porque só tinha criança. De noite, quando eles voltavam, o 

pessoal já saía da casa, pra eles não derrubarem a casa. Foi feita a maioria das casas 

de mutirão, pra conquistar o espaço. („Seu D.‟, 2008). 
 

Os depoimentos evidenciam que o jagunço (figura tradicional e secular brasileira que 

se destacava, principalmente, no modo político baseado na modalidade do coronelismo) era 

“oficialmente” o encarregado em manter a ordem e o bom funcionamento da cidade, o que 

expõe a incongruência entre o discurso de modernidade proferido pela elite governante de 

Goiânia e os métodos tradicionalistas praticados pela mesma elite em nome da garantia da 

norma e do „bom funcionamento da cidade‟. 

Tais exemplos confirmam a forte presença de “reminiscências anacrônicas” que 

teimaram em se manter tanto nas relações socioculturais como na estrutura econômica e 

política da nova capital. Todavia, demonstram também que os sujeitos não são passíveis de 
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uma alienação total, pois, apesar da exclusão, da desigualdade, do controle social, da 

disciplinarização individual e da institucionalização da vida, estabelecidos pelos modelos 

hegemônicos de produção, eles, os sujeitos, criam, por meio de suas práticas e relações 

socioculturais, válvulas de escapes econômicas, políticas, sociais e culturais, por conseguinte, 

a subjetividade e a força de trabalho são elementos viscerais às construções de alternativas de 

(re)existência, (re)invenção ou (re)adaptação da vida.  

Tal asserção pode ser demonstrada a partir do depoimento de „Seu B.‟, migrante 

piauiense, ao narrar a sua saga para estabelecer um pequeno comércio na Vila Nova: 

 

Mas como eu lhe dizia, eu abri [o armazém] no Dia de Santa Luzia, 13 de dezembro 

de 56. Eu planejei abrir nesse dia porque mamãe, desde do Piauí, rezava o terço. 

Tinha promessa por causa das visitas de papai
7.

 Ele tinha um problema e mamãe 

passou a rezar o terço pra Santa Luzia. Naquele dia recebi pão e leite pelo muro. As 

portas eram de madeiras e tinha travanco por dentro. Só abria por dentro. Aí eu 

entrava, passava no meu quarto e aí abria a porta da rua. Quando eu abri a primeira 

freguesa procurou „tem pão e leite?‟ Eu digo „tem‟. Aí ela me falou „ Dia de Santa 

Luzia e dia da gente guardar, e não trabalhar‟. Eu digo „não mas eu to abrindo 

porque é uma santa abençoada e fica gravado o dia dela me ver‟. Aí ela  comprou 

pão e leite, largou na casa dela e veio com uma criancinha que não tinha quatro anos. 

Chegou, ficou de fora e mandou a menininha entrar com esta santinha [mostra uma 

medalhinha com a imagem de Santa Luzia que ele carrega na carteira desde então]. 

[...] E aí ficou gravado: Armazém Corrente. Pra mim, graças a Deus, fui muito feliz, 

o comércio sempre cheio. Mas a caderneta eu tinha no mínimo umas 80 na Vila 

Nova. Eu entregava uma pro cliente e ficava com outra. Porque o movimento era 

grande, eu não tinha condição de por empregado pra me ajudar. Aí eu anotava na do 

cliente e quando a caderneta voltava de novo, eu passava pra minha. Quando era fim 

de mês recebia e eles compravam de novo. O Estado atrasava, na época eu 

aguentava. Fui muito feliz. („Seu B.‟, 2008) 

 

Veja outro exemplo na narrativa de „Dona A.‟, migrante baiana: 

 

Naquela época um ajudava o outro, porque meu marido trabalhava na construção, e 

aí quando ia fazer alguma coisa, eles faziam mutirão. [...] Agora que não tem mais. 

Mas já teve muito. Nós construímos essa casa aqui com ajuda dos colegas. Depois, 

quando foi aumentando, as moças cresceram, as meninas já ajudam, não precisou 

mais pedir ninguém. E também a gente ficava com vergonha de pedir, porque já 

tinha filhos que trabalhavam, né. [...] Meu marido saía aos domingos pra ajudar 

pessoas. Era só no domingo. O dono da casa fazia a comida e eles comiam lá. 

(„Dona A.‟, 2008). 

                                                             
9
Seu pai era caixeiro viajante. 
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Os migrantes, ao abrirem os arquivos de suas memórias, expõem que no processo de 

reterritorialização as práticas socioculturais, os valores, os costumes, as crenças, os modos de 

relação e organização não são eliminados, mas (re)adequados à nova realidade vivenciada. 

Além disso, revelam que a inventividade é um dos principais mecanismos de resistência e/ou 

(re)existência. 

Tal inventividade, segundo Pelbart (2003, p. 23), “não é prerrogativa dos gênios, 

nem monopólio da indústria ou da ciência, ela é a potência do homem comum” capaz de 

possibilitar a criação de novas alternativas de cooperação, associação e relação que lhes 

permitiram driblar os mecanismos e as normas estabelecidos pelo poder hegemônico que, de 

maneira subliminar, alienam a subjetividade, o trabalho e o desejo dos sujeitos sociais, bem 

como os excluem econômica e sócio-espacialmente.  

E foi exatamente esta inventividade, aliada às capacidades de re(adaptação), de 

enfrentamento, de (re)existência e resistência, que outorgou a estes diversos e diferentes 

sujeitos o direito “de fato” de se (re)territorializarem, considerando que – apesar das 

dificuldades, contradições e desigualdades – foram estas prerrogativas que, congregadas ao 

desejo de prosperidade e à necessidade de melhores condições de vida, os constituíram 

sujeitos de suas histórias e, consequentemente, da história de Goiânia.  

É, igualmente, este desejo de conquista na cidade que unifica as vozes díspares do 

processo de construção de Goiânia, bem como revela os diferentes lugares que elas ocuparam. 

Tal fato nos leva a destacar, independentemente de a historiografia oficial não os considerar, 

que os sujeitos não desejados no espaço planejado também são construtores de Goiânia, tal 

qual Pedro Ludovico, os irmãos Coimbra Bueno, Armando de Godói, Atílio Correa Lima e 

tantos outros.  Denominam-se goianienses – conforme se verifica, abaixo, nos testemunhos de 

dois pioneiros goianienses – e o são, por direito e pela veemência histórica, socioespacial, 

cultural e simbólica que representam.  

„Seu A.‟ (2008), ao sintetizar, emocionadamente, a sua trajetória percorrida ao longo 

de seus 87 (oitenta e sete) anos de vida, dos quais 62 (sessenta e dois) foram vividos na 

capital goiana, diz: 

 

pra mim, Goiânia é a melhor cidade pra se viver hoje, no Brasil, quiçá no mundo. 

Porque ela cresce. [...] Eu admiro muito o povo dessa Goiânia, e é a cidade que mais 

progride no mundo. [...] Quando eu saio de Goiânia, eu fico doido pra voltar aqui 

pra Goiânia. 
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Este sentimento de pertencimento pelo território vivido e conquistado  mistura-se 

com a percepção de dever cumprido, conforme expressa „Seu D.‟:  

 

eu sei que Goiânia, eu que cheguei na época [chorando] poderia ter ampliado mais a 

minha situação financeira; não ampliei, mas sou um homem muito feliz, porque eu 

vim a pé, vim pequeno, cheguei aqui e encontrei a minha vida. [...] Sou. Eu me sinto 

goiano.  
 

„Seu D.‟ e „Seu A.‟, ao falarem sobre a saga de suas vidas e da cidade que ajudaram a 

“erguer”, exprimem pertencimento, dor, afetividade, realização e orgulho, sentimentos dignos 

dos sujeitos que não são vítimas ou donos da história, mas, sim, parte dela. Como eles, há 

tantos outros cujas memórias de vida se entrecruzam com as memórias de construção de 

Goiânia, conforme constatado nas diversas entrevistas.  

São memórias individuais pertencentes a diversas memórias coletivas e que, ao se 

materializarem no território goianiense por meio de edificações ou obras,  transformaram-se 

em memórias da cidade e, de uma forma ou de outra, são propagadas pelas diferentes vozes 

que a compõem.   

Desta feita, conclui-se que as cidades são obras humanas; por isso, haverá 

intervenções e alterações dos sentidos iniciais para as quais foram planejadas e construídas, já 

que as normas – que codificam o objeto e o uso – não se impõem à vida e nem a vida se 

sujeita, incondicionalmente, às normas; o que há são intersecções.  

Por outro lado, não se pode desconsiderar a força dos códigos e das normas, 

especialmente por serem, em última instância, linguagens do poder e das pretensões daqueles 

que os manipulam e os manietam. 

Desta feita, no campo da investigação do discurso, da memória, do poder e da 

história perante a análise espacial, tudo que é sólido não se desmancha no ar ou no espaço. 

Por este motivo, o espaço resulta da força da imaterialidade – vasto armazém de símbolos – 

mediante a qual a vida humana se efetiva. 
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