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RESUMO 

 

 
Um fenômeno comum ocorrido na maioria das cidades brasileiras está ligado ao 
crescimento urbano desvinculado do planejamento territorial. Os municípios localizados 
nas regiões metropolitanas brasileiras, por receberem fortes contingentes populacionais e 
exercerem ineficazes políticas públicas de organização espacial, crescem de forma 
exorbitante e adquirem incisivos problemas urbanos. Dessa forma, surgem inúmeros 
municípios periféricos em volta das metrópoles, dotados de pouca infra-estrutura básica e 
poucos centros de consumo e empregos, causando forte dependência desses municípios 
com relação à metrópole. Aparecida de Goiânia é um exemplo típico de município 
periférico brasileiro. Localizado na Região Metropolitana de Goiânia, esse município 
recentemente vem passando por profundas transformações na sua estrutura intra-
urbana. Nesse sentido, o principal objetivo desse trabalho é elaborar reflexões acerca 
dessas recentes transformações ocorridas no espaço intra-urbano de Aparecida de 
Goiânia. Como recurso metodológico dessa empreitada, foi proposta a periodização do 
município em destaque, no sentido de investigar o seu desenvolvimento urbano que 
ocorreu desde sua origem até os dias atuais. Com base na proposta de periodização 
espaço-temporal, propõe-se esclarecer como esta cidade sofreu metamorfoses em um 
período reduzido. Surgiu no sertão rural de Goiás, em 1922, através das aspirações 
religiosas e de interesses políticos locais. Nas décadas de 1970 e 1980, Aparecida de 
Goiânia obteve crescimento urbano acelerado, ligado à periferização de Goiânia. Ganhou 
status de cidade periférica, conurbando-se com Goiânia, desempenhando arranjos 
funcionais intimamente ligados à capital. Atualmente, tem uma articulação econômica 
dinâmica, com estrutura intra-urbana fragmentada, múltipla e desigual, caracterizada 
pelas novas centralidades, territorialidades especializadas e precariedade social. O 
debate acerca da estruturação espaço-temporal deste município, diferenciado no interior 
da Região Metropolitana de Goiânia, traz à tona a necessidade de empreender reflexões 
verticais e englobadoras da problemática metropolitana instaurada em Goiânia. Para o 
desenvolvimento dessa pesquisa, utilizou-se, como principal recurso metodológico, as 
pesquisas de campo. Estas possibilitaram a análise e descrição da paisagem e a coleta 
de dados documentais que garantissem a reconstituição histórica e espacial do 
município, tendo como principal suporte o mapeamento das fases de transformação 
territorial de Aparecida de Goiânia. Para a identificação das centralidades, foram também 
utilizados os recursos dos trabalhos de campo, no intuito de mapear o uso do solo urbano 
das centralidades delimitadas. A aplicação de questionários e de entrevistas garantiu o 
desenvolvimento de tabelas e gráficos relacionados às atividades econômicas das 
centralidades. Com base na tabulação dos dados e na discussão dos fenômenos que 
impulsionaram a transformação da estrutura intra-urbana de Aparecida de Goiânia, tem-
se como principal resultado a noção de que esse município vem, gradativamente, 
alterando sua condição de dependência da metrópole à qual se encontra conurbada, 
transformando suas interações espaciais com a Região Metropolitana de Goiânia, que 
antes eram exercidas de forma unilateral, mas que, atualmente, se desenvolve uma 
interação de complementaridade, calcada na troca múltipla e complexa. 
 
 
Palavras-chave: Aparecida de Goiânia. Espaço intra-urbano. Centralidades.  
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ABSTRACT 

 

 

A common phenomenon occurred in the most of Brazilian cities is related to urban 

expansion without space planning. The municipalities located in the Brazilian metropolitan 

areas, receiving large number of people and exercising ineffective public policies of space 

organization, they have the growth accelarated and they acquire Sharp urban problemas. 

This way, a lot of municipalities of the suburb apper around of the metropolis. The 

municipalities have little basic sutruture and they have little centers of of consumption and 

job. This condition make dependence of the municipalities with relation to metropolis. 

Aparecida de Goiânia is a typical exemple of Braziliam municipality of the suburb. This 

municipality is located in the metropolitan area of Goiânia. The municipality is having deep 

transformations in the urban struture. This way, the objective of this work is to develop a 

reflexion about this recent transformations occurred in the urban space of Aparecida de 

Goiânia. The methodology used was the proposal to divide the history of the municipality 

in periods to investigate the urban development that occurred since the origin of ghe 

municipality until the present. With basis in the proposal of periodization, this work 

propose to clarify the metamorphoses that the city had in a short period. The city 

appeared in the rural interior of Goiás, in 1922,, through religious expressions and through 

political interests of place. Between 1970 and 1980, Aparecida de Goiânia got accelerate 

urban growth, connected to suburbanization of Goiânia. Currently, Aparecida de Goiânia 

hás a dynamic economic articulation, with urban structure fragmented, multiple and unfair, 

it is characterized by new centers, specalized áreas and social problems. With basis in the 

informations adn in the discussion of the phenomena that transformed the urban structure 

of Aparecida de Goiânia, it had like result the notion of that Aparecida de Goiânia change 

the condiction of dependence of Goiânia where it is grouped, changing the space relations 

with the metropolitan area of Goiânia. Before, the space relations of Aparecida with 

Goiânia were exercised of strict way, but currently it develop na interaction of supplement 

base don the Exchange multiple and complex. 

 

 

Key-words: Aparecida de Goiânia. Urban space. New centers. 
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INTRODUÇÃO 

 

Discutir a problemática urbana existente em Aparecida de Goiânia é 

fundamental em decorrência da sua posição enquanto núcleo urbano periférico, 

localizado na Região Metropolitana de Goiânia. Não se trata de uma cidade média que 

polariza outros núcleos urbanos, tampouco de uma metrópole ou de uma cidade 

pequena. Trata-se de uma cidade que em poucas décadas sofreu profundas 

transformações de ordem social que repercutiram no arranjo espacial, tornando-se, de 

certo modo, um apêndice da metrópole. 

Aparecida de Goiânia surgiu no início da década de 1920 por iniciativa de 

fazendeiros locais. O lugarejo era visitado por tropeiros e viajantes que atravessavam o 

Estado de Goiás em destino a então capital Cidade de Goiás. Com a instalação de 

Goiânia, na sua proximidade, o vilarejo sofreu crescimento populacional, emancipando 

em 1963. Após sua emancipação, o município de Aparecida de Goiânia ficou marcado 

pelo intenso crescimento populacional e a formação de periferias dotadas de acirrados 

problemas sociais e estruturais. Esse crescimento explosivo implicou estereótipos, como 

os de uma cidade dependente, ou cidade dormitório, dando a conotação pejorativa.  

O principal objetivo desse trabalho é demonstrar o impacto da formação de 

centralidades na organização do espaço intra-urbano de Aparecida de Goiânia. Afirmar a 

existência de centralidades nesse município torna-se delicado, pois sua trajetória espacial 

representa um desenvolvimento urbano contrário a essa lógica. Aparentemente, o espaço 

intra-urbano aparecidense era concebido somente como assentamento humano pouco 

servido de postos de empregos, de atividades comerciais e de serviços. O intuito principal 

é demonstrar que esse quadro foi e está sendo gradativamente alterado. 

Os procedimentos utilizados para que viabilizassem com maior eficácia essa 

proposta de trabalho formam a realização de trabalhos de campo. Não existem estudos 

por parte do poder público municipal que classifique as centralidades de Aparecida de 

Goiânia. Esse motivo exigiu que fossem inicialmente realizados inúmeros trabalhos de 

campo in loco que abordassem a coleta de dados relacionados às atividades econômicas 

e de serviços de consumo coletivos.  

Com base nas visitas de campo nos locais que apresentavam grau de 

comercialização elevado e diversidade de serviços (elementos marcantes para que se 

identifique uma centralidade), foram delimitados os setores que compunham as 

centralidades. A partir desse momento, foram realizadas novas visitas de campo para a 
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coleta de dados que levassem à confecção de mapas, tabelas e gráficos 

correspondentes às centralidades identificadas. 

Na tentativa de dar continuidade na discussão dos impactos das 

transformações no espaço urbano aparecidense, foi proposta a periodização. A produção 

espaço-temporal aparecidense foi desconsiderada pelos estudos acadêmicos da 

Geografia goiana, vendo a mesma somente como produto da expansão urbana 

goianiense. Nesse sentido, a periodização teve como objetivo destacar que sua produção 

espacial anterior à capital teve papel relevante e define sua lógica urbana atual. Como 

subsídio da periodização foram analisados documentos históricos, fotos, croquis, 

registros de imóveis, o Plano Diretor, além da reconstituição histórica com depoimentos 

de moradores antigos. 

Na proposta de periodização, o enfoque se deu voltado para a trajetória 

espaço-temporal de Aparecida de Goiânia. Por isso, foi necessária a confecção de 

mapas que correspondessem aos anteriores traçados territoriais de Aparecida de 

Goiânia. Para isso, foi necessário voltar-se às antigas cartas topográficas, realizar 

depoimentos com personalidades históricas, e pesquisar em bibliografias especializadas 

na ocupação de Goiás, no período que se estende de 1910 até 1960. 

Para o desenvolvimento dos argumentos, organizou-se o texto em três 

capítulos. No primeiro, intitulado Desenvolvimento urbano da Região Metropolitana de 

Goiânia, discute-se a importância de se utilizar as várias escalas de análise para 

interpretar o espaço urbano. Discorre-se sobre a institucionalização das Regiões 

Metropolitanas do Brasil e como a Região Metropolitana de Goiânia insere-se nesse 

contexto urbano. Afunila-se a discussão com a interpretação da Região Metropolitana de 

Goiânia, considerando o papel de Aparecida de Goiânia no seu interior. E para finalizar o 

capítulo, empreende-se uma discussão acerca dos padrões de conurbação existentes na 

Região Metropolitana de Goiânia, destacando o padrão de Aparecida com Goiânia. 

 No segundo capítulo, dedica-se a tratar da Trajetória socioespacial de 

Aparecida de Goiânia. Neste capítulo, propõe-se a periodização da cidade em questão 

em quatro fases distintas. São realizadas considerações acerca do passado de Aparecida 

de Goiânia, tentando identificar quais as relações existentes entre sua produção espacial 

inicial com as atuais transformações. Posteriormente, considera-se o processo de 

segregação socioespacial e sua relação com a formação de centralidades no município. 
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 O terceiro capítulo, denominado de A formação de centralidades e a 

transformação do espaço intra-urbano de Aparecida de Goiânia, aborda a identificação 

das centralidades do município, apontando suas características econômicas e a 

importância das mesmas para a transformação no padrão urbano aparecidense. 

 Esse trabalho objetiva definir onde e quando estão acontecendo essas 

transformações e os elementos responsáveis por essas modificações. Os interesses de 

reestruturação de seu espaço urbano não passam de ações meramente particulares, 

expropriadoras e fomentadoras da reprodução ampliada da capitalização do território que 

se encontrava insustentável para um uso e manipulação dos seus atores sociais 

hegemonizados, na condição de uma periferia dependente.  
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CAPÍTULO 01: DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

GOIÂNIA 

 

A injunção [...] não pode ser una a não ser dividindo-se, 
rasgando-se, diferindo de si mesma, falando a cada vez 
diversas vezes – e com diversas vozes. 

           
              Jacques Derrida, 1994, p. 33. 

 

Um traço característico da urbanização brasileira é seu forte crescimento, 

principalmente, a partir das décadas de 1970. A expansão urbana e a generalização de 

problemas de ordem ambiental, social e econômicos caracterizam a maioria das 

metrópoles brasileiras. Através dessa perspectiva, quando se trata de desenvolvimento 

urbano no Brasil, discute-se com frequência, sua expansão desordenada, sua 

desestruturação urbana, e muito pouco desenvolvimento urbano, no sentido estrito da 

palavra. 

Quando neste trabalho propõe-se a discutir o desenvolvimento urbano da 

Região Metropolitana de Goiânia (RMG), almeja-se debater sobre o tipo de 

desenvolvimento (evolução) está ocorrendo nessa região metropolitana. Pretende-se 

enfatizar suas contradições socioespaciais, fruto da apropriação do território pelos seus 

atores. Por esse motivo, vale perguntar: de que desenvolvimento urbano está se 

falando?1 Há uma diferença significativa entre desenvolvimento urbano, urbanização e 

crescimento urbano.  

Desenvolvimento urbano não é o simples crescimento das cidades ou a 

formação de uma rede urbana. Clark (1985) discute que crescimento urbano é apenas a 

expansão e estruturação do tecido urbano, seguido obviamente do acréscimo 

populacional, dos processos de conurbação e periferização. Já a urbanização, está ligada 

às mudanças no modo de vida dos citadinos, na alteração cultural do cidadão, no 

consumo, na moradia e com relação às complexas redes de relações evoluídas na 

metrópole moderna. Para Clark (1985, p. 62) a urbanização é 

 

[...] um processo social e não espacial que se refere às mudanças nas relações 
comportamentais e sociais que ocorrem na sociedade, como resultado de 
pessoas morando em cidade. Essencialmente isso refere-se às mudanças 
complexas no estilo de vida, que decorrem do impacto das cidades sobre a 
sociedade. 

  

Na contramão das terminologias de Clark (1985), Beaujeu-Garnier (1980, p. 

                                                 
1
 Sen (2000, p. 18), mostra que o desenvolvimento deve está ligado à ruptura da privação dos sujeitos. “O 

desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, 
carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e 
intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos.” 
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24) mostra que o termo urbanização está ligado ao crescimento populacional, e 

civilização urbana refere-se “a penetração parcial dos hábitos, e dos modos de vida da 

cidade, no mundo rural”. Conforme classificou a autora, o acréscimo populacional gera a 

formação de uma região urbanizada. Já a formação da rede urbana ou as transformações 

na qualidade dos modos de vida dos citadinos estão ligadas à configuração da região 

urbana. Apesar de divergentes, os dois autores concordam que o desenvolvimento 

urbano motiva as transformações nos modos de vida dos habitantes. Mas o que eles não 

consideraram, e o que torna frágil a análise dos mesmos, é que o espaço urbano não 

deve ser somente classificado por terminologias, o que levaria a tautologias. Não basta 

só diferenciar conceitos. É preciso mostrar as diferenças significativas na materialidade 

socioespacial que os termos anunciam. 

 Em contrapartida, Souza (2005) tece comentários acerca da ideologia do 

conceito de desenvolvimento urbano. Para este autor, a palavra desenvolvimento urbano  

lembra desenvolvimento econômico ou desenvolvimento sustentável, Mas Souza (2005) 

recusa essa posição reducionista de usar o conceito de desenvolvimento, pois o 

desenvolvimento econômico nada mais é do que maximização de lucros, ou o aumento 

da capacidade de uma sociedade de produzir mais. É necessário que o desenvolvimento 

seja encarado como um meio de desenvolver condições que melhore a qualidade de vida 

e a justiça social, atingindo melhores oportunidades para a sociedade, reduzindo 

iniqüidades, promovendo o bem comum, e não se limitando ao crescimento de taxas de 

evolução econômica, pois aí está a ideologia do desenvolvimento urbano. Com relação a 

esse assunto Souza (2005, p. 19) argumenta: 

 

No entanto, sob a guarita de uma certa ideologia do desenvolvimento, ainda hoje 
hegemônica, privilegia-se, na conceituação de desenvolvimento, exatamente sua 
dimensão econômica, levando a que se entronize um conceito que se define 
antes pelos meios, mediante os quais se pode aprimorar o modelo social 
capitalista, do que pelos fins que, de um ponto de vista social geral, deveriam 
nortear e dar concretude à expressão mudança para melhor. 

  

Conforme foi destacado, existe uma dimensão política embutida no 

desenvolvimento urbano. Castells (2000) denunciou que existe por trás dos interesses de 

planificação urbana, reurbanização e melhoria na qualidade de vida da sociedade uma 

ideologia urbana. Essa ideologia torna o espaço urbano, ou mesmo a região urbana, um 

ator político fortalecido, portador de diversos interesses de ordem política, econômica e 

cultural. Portanto, a cidade deve ser entendida como o elemento gestor da espacialidade, 

pois seus atores determinam, mediante os seus interesses a organização e o 

desenvolvimento da sua estrutura urbana. Para que se chegue a esse ponto, Souza 

(2005) defende a ação autônoma e organizada dos atores sociais no interior da cidade, 
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nos enfrentamentos dos seus problemas localizados, respaldando na articulação política 

das intervenções em todo o espaço urbano. 

 Mas no Brasil, dependendo da região, configuram-se cidades com as mais 

distintas funções. A problemática metropolitana apresentada por Souza (2005) das 

cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, por exemplos não necessariamente é a 

mesma problemática urbana da RMG. No Rio de Janeiro, Souza (2005) destaca o fator 

da ingovernabilidade urbana, na RMG a problemática pode estar ligada, por exemplo, à 

falta de moradias, aos vazios urbanos, à segregação espacial, à fragmentação da RMG e 

à fragilidade econômica dos municípios que estão em volta de Goiânia. Para discutir 

como se deu o desenvolvimento urbano da RMG, as suas ideologias políticas, as suas 

transformações socioespaciais ocorridas recentemente, e o destaque de Aparecida de 

Goiânia no contexto da metropolização goianiense, torna-se necessário recorrer a uma 

breve discussão acerca das múltiplas escalas de análise contidas na reflexão do espaço 

urbano.  

Reconhecer que há uma cisão entre os estudos urbanos, no que se refere ao 

uso das escalas, é importante no momento. Visualizar a necessidade de se escolher uma 

determinada escala de análise, não negligenciando a possibilidade de se transitar por 

outros recortes espaciais, também é relevante, principalmente, partindo do pressuposto 

de que este trabalho  pretende discutir as transformações na escala intra-metropolitana e 

na escala intra-urbana. 

  

1.1 - Discutindo as escalas de análise do espaço metropolitano 

 

 As cidades da América Latina e Ásia são marcadas por extensas áreas 

urbanas, sustentadas por acirradas discrepâncias socioeconômicas. Essa condição 

espacial encontrada, principalmente (não exclusivamente), em cidades latino-americanas 

promove a necessidade de se interpretar os espaços urbanos através de múltiplas 

escalas.  

É comum aos analistas urbanos apresentarem o problema da expansão 

urbana generalizada e dar denominações, no interesse de classificar as diferentes formas 

e funções desses aglomerados urbanos, como no caso das nomeações: cidades 

mundiais, megacidades, metrópoles, megalópoles, metápolis, cidade-região, entre outras. 

Essas denominações demonstram o quanto as cidades apresentam possibilidades de 

interpretações que utilizem o recurso de diversas escalas. Considerar as várias escalas 

de análise, além de classificar e dar nomes às cidades tem como proposta reconhecer as 

múltiplas dimensões espaciais contidas na cidade.  

A escala geográfica não é somente a escala métrica ou cartográfica, 
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conforme destaca Castro (1995). Nela está contida a dimensão espacial, social e 

histórica. Desse modo, os analistas do espaço urbano desenvolvem estudos que estão 

ligados a morfologia urbana, outros levam em conta a função, os processos e as 

interações socioespaciais. É importante reconhecer que a escolha de uma determinada 

escala de análise possibilita maior precisão na investigação proposta. Nesse sentido, 

pode-se analisar os núcleos urbanos como um todo, considerando os aglomerados 

urbanos, as conurbações, as interações intermunicipais etc. Por outro lado, também é 

relevante considerar as peculiaridades intra-urbanas, as diferenciações internas das 

cidades. A cidade precisa ser interpretada em conjunto, com clareza nos detalhes, e ao 

mesmo tempo, com precisão nas considerações mais gerais. Dessa forma, Davidovich 

(2003, p. 03) mostra que o dinamismo econômico e a concentração populacional dão 

diferentes dimensões às cidades atuais. 

 

A designação de metrópole tem permanecido, devido, em grande parte, ao valor 
emblemático que adquiriu, seja como representação de problemáticas 
econômicas e sociais, seja pelas posições mais elevadas na hierarquia urbana, 
seja pela dominação política e polarização que exerce sobre lugares de um dado 
território. É preciso, contudo, considerar que tal designação genérica não 
corresponde à um tipo ideal, já que a metrópole é um fenômeno plural, que 
apresenta diferentes dimensões e formas de concentração. 

 

No caso específico do Brasil, metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo 

não devem ser comparadas, indiscriminadamente, com cidades de tamanho médio, caso 

específico de Anápolis. Do mesmo modo, no interior de uma Região Metropolitana (RM) 

encontram-se diferenciações entre a cidade pólo e os municípios periféricos, sendo 

fundamental definir parâmetros de investigação diferenciados, principalmente, partindo da 

noção de que nas RMs do Brasil, atualmente, os municípios periféricos crescem mais que 

os municípios pólos. Os municípios polarizadores apresentam diferenças significativas 

dos municípios periféricos, principalmente no que se refere ao grau de desenvolvimento 

humano, dinamização econômica, concentração de serviços de consumo coletivos etc. 

Contraditoriamente, tem-se uma única cidade congregada em uma definição político-

territorial, a Região Metropolitana, e ao mesmo tempo, duas (ou mais) dinâmicas urbanas 

distintas, grosso modo o centro e a periferia. A título de exemplo, Arrais (2004) identifica 

três escalas de análise diferenciadas ao discorrer sua interpretação sobre Brasília. O 

citado autor defende que existe Brasília (o Plano Piloto), as Cidades Satélites e o Entorno 

de Brasília, ou seja, três lógicas de análise de uma mesma cidade. 

 O quadro urbano que se edificou na RMG indica a necessidade de se avaliar 

as múltiplas escalas de interpretação. Qual seria a escala de análise mais apropriada? A 

resposta está no que se propôs analisar. Ou seja, verificar o destaque da RMG com 

relação à urbanização do Estado de Goiás delineia uma lógica interpretativa. Debruçar 
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sobre a tessitura intra-metropolitana e a articulação existente entre os municípios 

marginais da RMG e o município pólo envolve o tema da mobilidade e da segregação. No 

caso específico desse trabalho, para responder seu objetivo proposto, tem como escolha 

de escala a intra-urbana e a intra-metropolitana, pois estas são suficientes para explicar 

com afinco as transformações que vêm ocorrendo no espaço urbano. As demais escalas 

se encontram em segundo plano, mas não são descartadas.  

 A literatura recente sobre Goiânia dedicou boa parte das suas interpretações 

à escala intra-urbana e ao tema cidade, caso dos trabalhos apresentados por Cavalcanti 

(2001), Vaz (2002), Paula (2003), Cavalcanti e Paula (2007), entre outros. Nesses 

trabalhos, de uma forma ou de outra, os autores dedicaram-se a temas como: novas 

centralidades, policentralização, “decadência” do centro tradicional, formação de novos 

centros abastados e a segregação sócio-espacial.2 Outros trabalhos relevantes 

elucidaram o tema da metropolização de Goiânia, caso de Morais (1991), Chaveiro 

(2001), Arrais (2004), Moysés (2004, 2005), entre outros. Essa gama de temas urbanos 

da literatura goiana demonstra a relevância de não existir o excesso de trabalhos que 

abordam uma única escala, acompanhando fases e modismos. O desafio no momento 

atual é debruçar sobre essa “metrópole em travessia”, conforme a expressão cunhada 

por Chaveiro (2001, 2004), não somente atomizando-a, ou discriminando-a, ou seja, 

isolando-a dos nódulos urbanos que formam sua hinterlândia conurbada.  

 Por outro lado, existem, grosso modo, duas linhas teóricas e metodológicas 

de análise e de intervenção da cidade, carregadas por duas escalas distintas: a urbano-

regional e a intra-urbana. Elas partem desde a ecologia urbana (GEDDES, 1994; 

BOGUE, 1976; GILBERT, 1991 entre outros), ou do neo-positivismo quantitativo, ou das 

linhas de cunho crítico, exemplo de Munford (1982) e o caso do marxismo estruturalista 

de Castells (2000), com o clássico A Questão Urbana, que contraria as teses 

lefrebvrevianas, pois chama a atenção para o papel do estado e do consumo coletivo 

como veio estruturante do urbano, sendo o espaço um mero receptáculo da sociedade. 

Lefebvre, com a Revolução Urbana (1999), A Cidade do Capital (1999b) e Direito à 

Cidade (1991), entre outros, apresenta uma base teórica indispensável para a 

compreensão da cidade pela perspectiva marxista menos ortodoxa, embebida pela lógica 

da produção social do espaço urbano.  

Com a mesma concepção epistemológica do marxismo, apesar de sutis 

críticas e com consideradas diferenças de Lefebvre, Harvey (1980) buscou sintetizar uma 

teoria revolucionária da geografia, construindo uma visão singular sobre o uso do solo 

                                                 
2
 Esses temas, vinham sendo discutidos com freqüência em países da América do Norte e Europa, e com 

menor intensidade, no Brasil, México, Argentina, África do Sul. O importante desses autores acima citados é 
que eles de forma inovadora discutiram com categoria e precisão abordagens precoces no Brasil e em Goiás. 
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urbano, o planejamento urbano, e a perspectiva de integração econômica da cidade. Na 

contramão dessas teorizações estruturantes do materialismo histórico dialético, a 

perspectiva crítica humanista de Tuan (1980) enfatiza o teor essencialista do espaço 

vivido, influenciando uma geração caleidoscópica que estudam a cidade, tendo como 

base filosófica a fenomenologia e o existencialismo. Outra perspectiva teórica é a 

abordada por Soja (1993). Este autor desenvolve críticas ao posicionamento do 

marxismo com relação a sua negligência ao espaço, buscando assim a reafirmação 

crítica da teoria espacial, incluindo no clichê pós-moderno a dimensão espacial, temporal 

e social, construindo a proposta de um materialismo histórico e geográfico. Outras 

perspectivas teóricas como o pós-estruturalismo e a da autonomia se dedicaram aos 

temas urbanos. O trabalho de Souza (2005) merece destaque, pois geografiza com 

autoridade a perspectiva da autonomia defendida pelo filósofo Castoriadis (1982 e 1987). 

 Ao discutir as distintas escalas do espaço urbano, Villaça (1998), em Espaço 

Intra-urbano do Brasil, chamou a atenção para a questão semântica da escala intra-

urbana. Afirmou-se que é tautologia usar o termo intra-urbano, pois ele é sinônimo de 

urbano. Para o citado autor, o modismo dos termos urbano, estruturação urbana e 

reestruturação urbana trazia status para os urbanistas regionais que os utilizavam, 

causando confusão entre os analistas que enfocavam o interior da cidade. Confusões 

como: Quem trata da morfologia interna da cidade (sua endogenia), ou o que lhe 

promove? Quem trata da exogenia urbana, e o que lhe motiva? Nessa perspectiva, o 

autor, estabeleceu uma cisão entre a análise interna e externa das cidades brasileiras, e 

ainda foi mais longe, destacou que a dinâmica interna das cidades nacionais e talvez 

latino-americanas é diferente da européia e norte-americana, principalmente da 

estadunidense.  

 Villaça (1998, p. 20) destaca que o espaço intra-urbano se conduz pela 

localização. Ele é estruturado pelo “deslocamento do ser humano, seja enquanto portador 

da mercadoria força de trabalho - como no deslocamento casa/trabalho -, seja enquanto 

consumidor – reprodução da força de trabalho, deslocamento casa-compras, casa-lazer, 

escola etc.” A localização determina a mobilidade, a coesão e a segregação das classes 

sociais, que por sua vez reestrutura o espaço interno das cidades. Villaça (1998, p. 22) 

completa afirmando que, “o urbano passa então a ser definido em termos dos efeitos 

particulares da intensidade das interações entre o social e o espacial, provocadas pela 

forma específica de articulação espacial da produção, da circulação do consumo, na 

formação social”. Este autor percorre os ensinamentos de Castells (2000) de que a 

cidade é produto do consumo coletivo.  
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Tabela 01: Principais características da escala urbano-regional e intra-urbana 

Escala urbano-regional Escala intra-urbana 

- No espaço urbano-regional os 
deslocamentos de mercadorias, energia 
e comunicação têm poder estruturante; 

-    No espaço intra-urbano o que impacta 
na sua estrutura ou reestruturação são os 
transportes e a mobilidade de pessoas, 
enquanto portadores de mercadoria força 
de trabalho ou como consumidores do 
espaço; 

-   Na escala urbano-regional os modelos 
de desenvolvimento são fundamentais e 
determinantes para a articulação da 
organização espacial; 
 

-   Na escala intra-urbana os modelos de 
desenvolvimento e intervenção regional não 
influem decisivamente na sua estrutura; 

-  Os temas da escala urbano-regional 
enfocam a reestruturação produtiva, o 
mundo do trabalho, a desconcentração 
industrial, etc. 

-  Os temas da escala intra-urbana se 
dedicam a explicar a descentralização, a 
polinucleação, os subcentros, a 
reestruturação intra-urbana, etc; 
 

Fonte: Adaptado de: VILLAÇA, F. Espaço intra urbano no Brasil. São Paulo, Nobel: 1998. 
Organizado por: José Vandério Cirqueira Pinto - 2008. 

 

 

O espaço Intra-urbano passa a significar mais do que uma escala de análise,  

funcionando como um conceito de análise urbana. Nessa lógica, Spósito (1998) propõe o 

discernimento entre a centralidade intra-urbana da centralidade regional. Para a referida 

autora, centralidade intra-urbana envolve uma reflexão sobre as novas formas comerciais 

da cidade, do deslocamento dos citadinos para o uso da mesma e para a diversificação e 

polarização interna dos nódulos centrais. Por sua vez, a centralização urbana estaria 

calcada na polarização da metrópole e seu raio de ação, na sua região, pelo veio 

produtivo e funcional. Por sua vez, a escala intra-urbana ganhou força, principalmente, a 

partir do momento em que Villaça (1998) afirmou ser essa escala nova e pouco 

explorada.  

 Contrariando a perspectiva de análise interna das cidades, Ribeiro (2004, p. 

9) afirmou que “A literatura acadêmica sobre os ‘estudos urbanos’ vem sendo marcada 

por um olhar excessivamente intra-urbano, setorial e localista.” Para este autor, o tema 

da metrópole vem sendo negligenciado e merece maior atenção devido à ebulição de 

multiplicidades espaciais das mesmas. Para essa compreensão o intra-urbano não 

consegue sozinho congregar a leitura da fragmentação metropolitana dos processos de 

globalização e das mudanças do modo de produção, que acarretam crises sociais, 

ingovernabilidade urbana e incisivas transformações da cidade. Soja (1993), pela mesma 

ótica, seguindo os ensinamentos de Lefebvre, chama a atenção para a transformação do 

urbano como produto dos rearranjos macrossistêmicos do capitalismo, da sociedade da 

informação, do consumo e do trabalho, existindo não uma cisão, mas uma ligação entre 
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os fluxos de produção e a alteração da estrutura socioespacial da cidade. A 

argumentação de Soja (1993, p. 126) se desenvolve da seguinte maneira: 

 

Como resultado de outra rodada de reestruturação, o capital financeiro tornou-se 
ainda mais significativo na modelagem do espaço urbano em conjunção não 
apenas com o capital industrial, mas também, cada vez mais, com o outro agente 
de regulação e de reestruturação espacial, o Estado. Essa coalizão entre o 
capital e o Estado funcionou eficazmente, replanejando a cidade como uma 
máquina de consumo duráveis. O crescimento dessa “fronteira de grama” das 
casas suburbanas também intensificou a segregação residencial, a fragmentação 
social e a segmentação ocupacional da classe trabalhadora.  

  

De uma forma ou de outra, Villaça (1998) acerta em didatizar o enfrentamento 

da análise urbana. Mostrou com clareza e contundência dois eixos de transformação da 

cidade. Porém, atomizar a investigação do espaço geográfico é desconectar suas 

múltiplas ações sociais produtivas e reprodutivas. Esse erro se materializa quando se 

trata do centro de Goiânia, por exemplo, sem verificar sua interação com a RMG. 

 Na geografia urbana e no urbanismo, conforme mostrou Geddes (1994) no 

pioneiro estudo sobre a conurbação e as cidades-regiões, Cidades em Evolução, as 

cidades não são mais unas, se entrelaçaram formando-se cidades-regiões, densificando 

suas estruturas, tornando complexos os elementos que incidem sobre elas. Há quem 

afirme, sustentado nessa prerrogativa, que hoje existem “cidades-regiões globais como 

motores da economia global” (SCHOTT et. all. 2001 p. 14). Outros como Johnson (1974), 

Beajeu-Garnier (1980), Harvey (1980), Gottdiener (1993) etc. traçam o mesmo caminho, 

interpretando a cidade por múltiplas escalas. Recentemente, Souza (2005) vem 

contribuindo com temas urbanos presentes na atualidade brasileira. Com veemência, 

este autor transgride as perspectivas tradicionais do marxismo, pois estas tratam a 

cidade como um fatalismo economicista e mecânico. O autor citado busca olhar a cidade 

pelas suas múltiplas escalas e perspectivas, tendo como pano de fundo a autonomia dos 

sujeitos. Apesar de cético na interpretação, mostra-se atento nas propostas de mudança, 

destacando o caminho do desenvolvimento, real e não ideológico. 

 Com relação à noção de cidade-região, vale destacar o excessivo uso dessa 

concepção, presente nas análises das cidades, sustentado por um modismo científico, o 

mesmo modismo criticado por Villaça (1998) ao se tratar da escala urbano-regional. É 

desenvolvida também uma indefinição do que seria realmente uma cidade-região, qual a 

sua diferença da Região Metropolitana, da Megalópole etc. É necessário considerar 

inicialmente a cidade-região pelo viés da escala geográfica, ou seja, sua expansão e 

dinamismo urbano, sua integração e diversificação econômica, não deixando de 

considerar o momento atual do capitalismo flexível. Portanto, o uso do termo cidade-

região dado por Geddes (1994) no início do século XX, quando analisou as conurbações 
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britânicas, é muito mais atual e inteligível, expressa mais seu verdadeiro significado do 

que as rebuscadas denominações atuais, carregadas de muita consideração teórica e 

pouca significação prática. Com relação à perspectiva mais prática da escala urbana 

Klink (2001, p. 7) discute da seguinte forma: 

 

Entendemos as cidades-regiões como aquelas áreas metropolitanas com 
aproximadamente um milhão de habitantes, cuja delimitação administrativa e 
institucional nem sempre coincide com sua identidade política e econômica, e 
que estão inseridas nos processos globais de transformação socioeconômicas.  

  

Não se limitando somente à escala da cidade-região, merece destacar que os 

processos de urbanização no mundo atual trazem à tona fortes desafios, que são 

capturados dependendo da escala de análise escolhida. Prender-se somente a uma 

única perspectiva é limitar as múltiplas dimensões do espaço urbano3.  

 Em síntese, tendo a pretensão de olhar para a RMG e elucidar seu teor 

fragmentário, busca-se a escala mais relevante. A fragmentação e a mobilidade podem 

ser vistas pela escala intra-urbana, caso das policentralidades da RMG, espectro da 

fragmentação do centro; caso dos condomínios horizontais fechados, ou enclaves 

fortificados, tomando a expressão de Caldeira (2003), que concentram em Goiânia, 

porém estão presentes em Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Pode-se também 

atomizar cada município da RMG, escolher um e explicar fenômenos que protagonizam 

em toda a RMG, afirmando a lógica concentradora. Pode-se destacar fenômenos 

específicos de um dado município, elucidando que na RMG existem áreas 

especializadas, que fragmentam o bojo metropolitano, pois apresentam específicas 

funções. Por último, pode-se destacar a integração urbana que se edifica na RMG. Essa 

perspectiva mais generalizante chama a atenção para a problemática metropolitana de 

Goiás, destacando um novo paradigma de gestão urbana no Estado. 

 O não entendimento da escala de gestão urbana gera generalizações e, 

conseqüentemente insuficiências na intervenção dos problemas apresentados. No mundo 

atual, são comuns cidades com extensos tecidos urbanos, com densas massas 

populacionais, principalmente, naqueles países denominados de economia dependente. 

A RMG está inserida nesse quadro comum da maioria das metrópoles brasileiras. Saber 

como essa Região Metropolitana (RM) se coloca perante as outras RMs do país é passo 

necessário para que se discuta posteriormente sua organização interna. 

                                                 
3
 Santos (1996) argumenta que a espacialidade contém o local e o geral, ou seja, nas partes estão contidas a 

totalidade. Para Grataloup (1991, p. 157) recortar é identificar o particular a partir do geral, sendo que o 
“território do geógrafo [...], deve ser limitado e recortado, para poder ser identificado, administrado, atribuído”. 
As múltiplas dimensões do espaço se interpõem nas horizontalidades e verticalidades destacadas por Santos 
(2002), sendo o espaço, um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Fica 

evidente a indissociablidade da investigação espacial das múltiplas escalas. Por isso, tanto o intra-urbano 
como o urbano-regional não devem ser antagonizados, do contrário tornam-se fraseologismos. 
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1.2 – A institucionalização das regiões metropolitanas no Brasil: os desafios da 

gestão territorial 

 

 No Brasil, atualmente, existem oficializadas 26 Regiões Metropolitanas 

(RMs)4. No final da década de 1960 e início de 1970, elas começaram a ser definidas e 

reconhecidas pelo governo federal. Nesse período Azevedo (1969, p. 121) mostrou que a 

institucionalização das RMs no Brasil seguia uma lógica mundial que ocorria nos países 

desenvolvidos, e que no Brasil foram reconhecidas pelo seguinte conceito: 

 

A região metropolitana caracteriza-se por um conjunto de aglomerações urbanas 
em torno da cidade grande, com a qual desenvolvem uma série de relações, que 
passam a constituir um sistema sócio-econômico próprio que, no conjunto, é 
mais importante do que a simples soma de suas partes. [...] O que releva notar é 
que êsses complexos humanos abrangem extensas áreas, sem apresentar 
solução de continuidade no espaço urbanizado, num fenômeno de conurbação, 
onde o maior empolga o menor, ou, quando menos, o faz diretamente 
dependente, entrelaçando os problemas, fazendo-os carentes de solução 
comum. 

 

 

As RMs brasileiras só foram reconhecidas  com a constituição de 1969, em 

plena Ditadura Militar. Esse momento histórico possibilitou a institucionalização dessas 

Regiões de Planejamento, que até a constituição de 1988 eram de responsabilidade 

federal. Os militares viram na criação dessas áreas urbanas a maior possibilidade de 

gestão territorial, pois no momento havia um grande fervor sobre as megacidades, a 

urbanização intensa em curso e conseqüentemente a sua transformação em territórios de 

gestão. 

 Ao propor a interpretação das RMs do Brasil Gouvêa (2005) fez uma 

reconstituição histórica exemplar do município brasileiro. Discutiu desde a criação da 

primeira vila, São Vicente, em 1530, na Colônia, passando pelo período imperial, pela 

República Velha, o Estado Novo, a Ditadura Militar, chegando na Redemocratização em 

1988. Desenvolveu essa trajetória com o intuito de mostrar que os municípios foram 

ganhando autonomia tanto financeira, quanto político-administrativa. E por isso, a criação 

das RMs eram vistas como um veículo de regulação do território, tornando um ator 

político relevante. Na Ditadura Militar, esse novo ator tinha função autoritária, no sentido 

de almejar o desenvolvimento econômico. Após a constituição de 1988, as RMs 

                                                 
4
 Dentre as 26 Regiões Metropolitanas a Região de Desenvolvimento Integrado de Desenvolvimento do 

Entorno de Brasília (RIDE) foi criada pela iniciativa do governo federal, mas existe outras Regiões Integradas 
de iniciativa Estadual, caso de Goiás é a Região de Desenvolvimento Integrada de Goiânia RIDIG. Essas 
Regiões de Desenvolvimento Integrado são na verdade aglomerados urbanos, e não Regiões Metropolitanas, 
pois apresentam diferenciado grau de conurbação e integração entre os municípios. Na RIDE sua área 
contempla Distrito Federal (Brasília e as cidades satélites), os municípios goianos e mineiros do seu entorno. 
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reduziram status, pois eram marcadas por traços autoritários e de cunho centralista, 

característica que a redemocratização de 1988 queria abolir. A partir desse momento, as 

RMs passaram a ser de responsabilidade dos Estados, o município ganhou ênfase e as 

RMs foram vistas como atores políticos capazes de enfrentarem os infindáveis problemas 

urbanos que se consolidaram, principalmente, após a Ditadura Militar.  

De forma mais enfática do que Gouvêa (2005), Davidovich (2003, 2004) 

argumenta que o forte centralismo das RMs federais, o controle dos órgãos 

metropolitanos, as reduzidas políticas de financiamento de caráter setorial e a crise 

econômica configuraram na crise metropolitana nacional. As RMs, por sua vez, saíram da 

esfera federal e passaram a ser de responsabilidade dos Estados. 

 Souza (2003) discute que as nove primeiras RMs brasileiras5 foram criadas 

no período da Ditadura Militar. Elas tinham o objetivo de tornar mais racional, sob o 

ângulo econômico, a prestação dos serviços comuns das metrópoles, como coleta de 

lixo, abastecimento de água etc., no interesse de uma gestão integrada. Mas havia outro 

objetivo por traz desse, alerta Souza (op. cit): o objetivo de geopolítica interna, que diz 

respeito em facilitar a intervenção do regime nos espaços-chave da vida econômica e 

político-social brasileira. 

 Conforme mostra Davidovich (2003, p. 11), as primeiras RMs do Brasil se 

sustentaram sobre uma base conservadora. Nelas, “um planejamento altamente 

centralizado impôs um modelo que prescindiu de práticas de cooperação intermunicipal e 

que preteriu a efetiva representação política dos municípios participantes da região 

metropolitana”. Esse momento de centralização política e concentração urbana 

possibilitou a generalização de extensas áreas metropolitanas e acirrados processos de 

conurbação. Dórich (1966, p. 7), discutindo o futuro das cidades latino-americanas, já na 

década de 1960, apontou sérios problemas urbanos ligados ao crescimento desordenado 

e os recentes processos de conurbação das cidades pobres da América Latina. A partir 

dessa reflexão, o autor se mostrou pessimista, argumentando que essas problemáticas 

cidades carecem de “órgãos de governo metropolitano que se encarregarão de coordenar 

todos os aspectos fundamentais dos serviços públicos”. Conforme defende Souza (2003), 

quando as aglomerações urbanas aceleram seu crescimento e se destacam, 

apresentado-se como uma área econômica fortalecida com polarização regional, então 

ela passa a ser efetivamente uma RM, e “nelas os espaços urbanos se acham fortemente 

‘costurados’, especialmente com a ajuda da ‘linha’ mais importante, [...] que são os 

                                                 
5
 As primeiras RMs foram: Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e 

São Paulo. 
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deslocamentos diários dos trabalhadores”. (SOUZA, 2003, p. 33) 6. Essa complexidade de 

elementos das metrópoles brasileiras incita a necessidade de apoio institucional e de 

enfrentamento dos problemas. 

Segundo Gouvêa (2005, p. 245), as Regiões Metropolitanas (RMs) brasileiras 

“carecem de apoio institucional para equacionar questões que, por sua complexidade, 

magnitude e abrangência, não se limitam ao âmbito de uma municipalidade específica, 

por mais importante que seja”. Lencioni (2003), destaca a emergência de um novo fato 

urbana, marcado por distintas escalas. Segundo a autora, nas metrópoles atuais ocorre 

uma particularidade na produção espacial em decorrência de estratificação social. As 

RMs do Brasil são muito variadas no tamanho e portam consigo distintos problemas, 

tanto no âmbito social, econômico quanto ambiental. Esses problemas urbanos, 

conseqüentemente estão relacionados aos temas da ingovernabilidade urbana e às 

propostas de superação dessas questões estruturais da metrópole, caso do trabalho de 

Fiori (2000). Há também trabalhos que cuidam de temas relacionados aos desafios da 

governança metropolitana, conforme elucida Azevedo e Guia (2000). Esses trabalhos 

preocupam-se de forma mais veemente com a gestão interna, a equalização das 

complexidades, a participação popular e o enfrentamento dos problemas urbanos. 

Conseguinte a esta perspectiva, o caso dos trabalhos de Souza (2003), Santos Junior 

(2000) e Coraggio (2000) também suscitam as experiências de superação dos problemas 

metropolitanos. 

 Um dos problemas marcantes encontrados nas metrópoles brasileiras está 

ligado ao rápido crescimento populacional. Fazendo uma análise geral do tamanho das 

RMs nacionais no ano de 2000 (ver tabela 01), duas encontravam-se com população 

superior a 10 milhões de pessoas (São Paulo e Rio de Janeiro), uma com mais de 4 

milhões (Belo Horizonte), três com mais de 3 milhões (Porto Alegre, Recife e Salvador), 

quatro RMs tinham mais de 2 milhões de pessoas (Fortaleza, RIDE7, Curitiba e 

Campinas), e seis RMs encontravam-se com mais de 1 milhão de pessoas (Belém, 

                                                 
6
 Souza (2003) trata a conurbação de forma pragmática, não considerando o conceito de Gedds (1994), que 

a classifica como qualquer forma de integração e polarização de uma cidade a outra, sendo assim uma 
cidade-região ou metrópole, não necessariamente sendo rígida a necessidade de encontro morfológico das 
cidades. Ou seja, conurbação não é somente um termo, e sim um conceito. Com relação a esse assunto 
Beaujeu-Garnier (1980, p. 135) diferencia conurbação de aglomerado urbano, definindo a aglomeração como 
“a forma mais simples de desenvolvimento urbano; define-se classicamente como uma cidade envolta por 
arredores; quer dizer que, neste caso, é monocênctrica”. Já a “conurbação é uma aglomeração com várias 
cabeças. Nela, numerosos problemas têm de ser tratados em comum”, (p. 136). 
7
 RIDE equivale a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Nessa pesquisa ela 

foi inserida conjunta as RMs em decorrência de está localizada na região Centro-Oeste e próximo a RMG, 
além de ser considerado seu peso populacional. Conforme a metodologia utilizada pelo IBGE essas Regiões 
Integradas não são Regiões Metropolitanas, pois são compostas por municípios de mais de uma unidade 
federativa, além de apresentar outros padrões qualitativos de integração urbano-regional e de conurbação. 
No Brasil, segundo o IBGE (2007), existem 3 Regiões Integradas: a Região Administrativa Integrada de 
Desenvolvimento do pólo de Petrolina/PE e Juazeiro/BA; a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 
Federal e Entorno; e a Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina. 
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Goiânia, Baixada Santista, Vitória, Natal e São Luís). Das 25 RMs mais a RIDE, o maior 

crescimento anual entre 1991 a 2000 foi alcançado pela RIDE (5,52 %), Foz do Itajaí com 

4,10 % e Goiânia com 3,24 %. As menores taxas de crescimento anual foram da RM de 

Rio de Janeiro (0,71 %), Tubarão (1,28 %), Maceió (1,49 %) e Recife (1,50 %).  

 Esses dados revelam um padrão comum nas RMs do país: as cidades que 

compõem as RMs crescem mais que o município pólo. Esse quadro é mais intenso nas 

metrópoles brasileiras mais antigas como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, 

enquanto que nas metrópoles mais recentes ainda os municípios pólos apresentam 

crescimento compatível com as periferias. Lencioni (2006) demonstra que além de existir 

essa mobilidade populacional, vem ocorrendo uma parcial desconcentração no emprego 

industrial. As metrópoles estão produzindo menos empregos e estão defasando a 

remuneração do trabalhador, em contrapartida, ocorre o inverso em alguns municípios 

que não são capitais. Esse quadro também é comum na metrópole Goiânia, mesmo 

sendo recente já apresenta descentralização demográfica e do emprego. Conforme será 

mostrado a frente, Aparecida de Goiânia gerou mais empregos em percentual do que 

Goiânia no ano de 2007. A capital estadual de Goiás cresceu sua população em 1,9 % de 

1991 a 2000 e a RMG como um todo cresceu 3,24%. Brasília apresentou as maiores 

diferenças, crescendo 2,8% e seu entorno 5,52 %. Belém cresceu 1,92% e a RMB 

2,79%. São Paulo apresentou baixo crescimento de 0,85% e a RMSP também reduzido 

crescimento de 1,64, porém maior que a capital. 
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Gráfico 01: crescimento populacional das capitais e Regiões 

Metropolitanas selecionadas (1991 - 2000)

Fonte: IBGE, Censo Demográfico - 1991/2000
 

 

Souza (2003) alerta para uma maior precisão na definição das RMs 

brasileiras, pois são utilizados os mesmos critérios de análise político-admistrativa para 

metrópoles como São Paulo, detentora do maior aglomerado urbano do Brasil, como para 

RMs de menos de 300 mil pessoas, caso de Tubarão. 



 30 

 

 Das 25 RMs brasileiras mais a RIDE, dez não alcançaram 1 milhão de 

pessoas até o ano de 2000. Dessas dez RMs, sete não alcançaram 500 mil pessoas, que 

na sua maioria se encontram localizadas nos estados do Paraná (Maringá), Santa 

Catarina (Carbonífera, Norte/nordeste catarinense, Vale do Itajaí, Foz do Itajaí), uma em 

Minas Gerais (Vale do Aço) e outra em São Paulo (Tubarão), sendo essa última, a menor 

RM classificada no ano de 2000, com apenas 206.761 habitantes (ver tabela 01). Além 

do padrão comum de descentralização demográfica, as RMs do Brasil são marcadas por 

disparidades demográficas e funcionais entre si, tendo metrópoles de porte mundial e 

cidade de tamanho médio, consideradas indiscriminadamente como metrópoles. 

 Em apenas sete anos, nota-se a dinamicidade demográfica das RMs 

nacionais. Até 2007 foram criadas mais quatro novas RMs, sendo duas nordestinas (João 

Pessoa e Aracajú) e duas nortistas (Manaus e Macapá). O crescimento demográfico se 

deu de forma mais intensa nas metrópoles mais recentes, localizadas na região sul e 

Centro-Oeste. Diferentemente do ano de 2000, em 2007 aumentaram as RMs com mais 

de 1 milhão de pessoas e com 3 milhões de pessoas. Duas metrópoles têm mais de 10 

milhões de habitantes, sendo o Rio de Janeiro com 11.571.617 pessoas e São Paulo com 

incríveis 19.223.897 habitantes, estando entre as maiores cidades do mundo. Das trinta 

RMs, onze não alcançaram 1 milhão de pessoas, e dessas onze, seis não ultrapassaram 

a população de 500 mil pessoas. O diferencial para o ano de 2000 foi o acréscimo de 

metrópoles com mais de dois milhões de pessoas. Seis metrópoles no ano de 2007 

obtiveram mais de três milhões de habitantes (Porto Alegre, Recife, Salvador, RIDE, 

Fortaleza e Curitiba). Belo Horizonte é a terceira maior metrópole do Brasil com 

3.959.807. A metrópole de Campinas, Belém e Goiânia, respectivamente, obtiveram mais 

de 2 milhões de pessoas.  

Esses dados revelam uma profunda contradição no plano municipal e regional 

brasileiro. Existem no Brasil megacidades que não organizam de forma descentralizada 

suas administrações, dificultando a resolução dos problemas internos e o contato da 

sociedade com seus problemas locais. Por outro lado, a tabela acima desvenda o quanto 

as metrópoles nacionais vêm crescendo, conseqüentemente, conclui-se o quanto esse 

crescimento pode gerar transformações benéficas e maléficas. Para resolver esses e 

outros problemas advindos da complexidade do tamanho dessas metrópoles, alguns 

autores sugerem a fragmentação administrativa dessas grandes cidades brasileiras, caso 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador, (manobra já 

realizada em várias cidades de países do mundo rico). Defendendo essa perspectiva, 

Gouvêa (2005, p. 152) mostra que nossa contradição municipal se dá na relação entre 

municípios pequenos e grandes, pois “enquanto as comunidades pequenas se 

fragmentam, os grandes municípios [...] se mantém indisivos”. 
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Tabela 02: população da RIDE e das Regiões Metropolitanas do Brasil – 2000 e 2007 

N° Regiões 
Metropolitanas 

População – 
2000 

N° 
Regiões 

Metropolitanas 
População – 

2007 

1 São Paulo 17.852.244 1 São Paulo 19.223.897 

2 Rio de Janeiro 10.894.156 2 Rio de Janeiro 11.571.617 

3 Belo Horizonte 4.208.616 3 Belo Horizonte 4.939.053 

4 Porto Alegre 3.718.778 4 Porto Alegre 3.959.807 

5 Recife 3.337.565 5 Recife 3.730.114 

6 Salvador 3.021.572 6 Salvador 3.677.060 

7 Fortaleza 2.984.689 7 RIDE* 3.506.967 

8 RIDE* 2.911.571 8 Fortaleza 3.435.456 

9 Curitiba 2.768.394 9 Curitiba 3.172.357 

10 Campinas 2.338.148 10 Campinas 2.633.523 

11 Belém 1.795.536 11 Belém 2.043.537 

12 Goiânia 1.639.516 12 Goiânia 2.007.868 

13 Baixada Santista 1.476.820 13 Manaus 1.933.327 

14 Vitória 1.438.596 14 Vitória 1.624.837 

15 Natal 1.097.273 15 Baixada Santista 1.606.863 

16 São Luís 1.070.688 16 Natal 1.255.409 

17 Maceió 989.182 17 São Luís 1.211.270 

18 Londrina 678.032 18 Maceió 1.111.678 

19 Florianópolis 642.756 19 João Pessoa 1.049.290 

20 Maringá 479.324 20 Florianópolis 794.962 

21 Norte/nordeste 
catarinense 

453.249 21 Aracajú 759.998 

22 Vale do Itajaí 399.901 22 Londrina 741.928 

23 Vale do Aço 399.580 23 Maringá 570.094 

24 Carbonífera 324.747 24 Norte/nordeste 
catarinense 

508.281 

25 Foz do Itajaí 319.389 25 Vale do Aço 483.059 

26 Tubarão 206.761 26 Carbonífera 457.670 

- - - 27 Vale do Itajaí 451.673 

- - - 28 Foz do Itajaí 384.456 

- - - 29 Tubarão 340.503 

- - - 30 Macapá 436.251 
Fonte: IBGE. Censo demográfico, 2000 e 2007. 

* RIDE significa: Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Ela é formada 
pelos municípios de Brasília, e de municípios goianos e mineiros do entorno do Distrito Federal. 

 

 

 Mas o que acontece é a criação de RMs sem o caráter metropolitano, tendo 

como exemplos as RMs Carbonífera, Norte/Nordeste Catarinense, Tubarão, Foz do Itajaí 

etc. Estas não apresentam população satisfatória a esse tipo de recorte urbano-regional, 

e nem polarização e integração entre os municípios que as compõem. Essas RMs 

apresentam precoce ou inexistente condição metropolitana, sendo cidades de porte 

médio, interioranas e atreladas à agroindústria (caso dos estados do Paraná e Santa 

Catarina) e à indústria (caso da Carbonífera, Cubatão e Vale do Aço). Na verdade, essas 

regiões foram instituídas através de interesses específicos locais ou regionais, ou através 

de manobras políticas no intuito de garantir fuga de recursos e implementação de ações 
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por parte do Estado . 

Davidovich (2003, p. 12) argumenta que a implementação dessas novas 

regiões metropolitanas a cargo dos Estados se desenvolveu de forma abrupta e 

descontrolada, caracterizando uma “imprecisão de conceitos e de atribuições, 

principalmente quanto às linhas de financiamento e aos recursos financeiros”. Por outro 

lado, há de se considerar, conforme destacou Souza (2003), que essas novas RMs sem 

teor verdadeiramente metropolitano, têm um lado positivo no que tange à busca mais 

flexível de soluções para a região, de forma local e mais democrática. 

 O necessário no momento é poder perceber que as RMs brasileiras nasceram 

da intenção de gestão e planejamento regional. E esse planejamento sempre esteve 

vinculado às relações de poder e aos arranjos institucionais. Sendo que as RMs 

brasileiras foram baseadas em dois principais objetivos: agente político de enfrentamento 

dos desafios metropolitanos e agente de gestão e controle territorial. O último objetivo se 

sobressaiu, e o primeiro ainda não se materializou, só em raras exceções. Portanto, 

como fica a RMG nesse pêndulo? 

 É comumente sugerido pelos analistas urbanos de Goiás que a 

metropolização de Goiânia apresenta caráter diferenciado. Mas não seria toda a 

urbanização brasileira um modelo ímpar de urbanização? Ou, diante das distintas regiões 

do país ocorreram formações de cidades diferenciadas? No caso de Goiânia, os fatores 

da localização, os elementos ligados à agricultura moderna no interior do país e à forte 

ação do Estado interventor, agindo na gestão territorial e no planejamento e implantação 

de Goiânia, no intuito de configurar interferências regionais no Estado de Goiás, foram 

responsáveis pela estruturação de uma cidade diferenciada das demais cidades à sua 

volta.  

No aspecto intra-urbano, Goiânia nasceu diferenciada, devido seu plano 

urbano radio-concêntrico - moderno para o período de 1930 no país - e o seu 

zoneamento rígido e funcional dos setores comerciais, industriais e dos setores 

residenciais, embasados nos moldes das cidades-jardins. Assim, seu plano se organizou 

como uma réplica do plano urbano de Versalles, na França, não se esquecendo da 

arquitetura Art’Deco que modelou sua paisagem, conforme destaca Ferrari (1986). 

Segundo Johnson (1974), estes planos radio-concêntricos com cidades-jardins se 

tornaram modismo que expressavam etilo monumental reprodutor do poder: 

 

La razón más corriente de este tipo de plano urbano la constituye el deseo de un 
soberano por exhibir su opulencia y no es de extrañar, pues, que esta morfología 
se encuentre con mayor frecuencia en las capitales. La ambición de expresar 
visualmente el poder terrenal no es el único factor que interviene, puesto que las 
concepciones artísticas de cada tiempo y de cada lugar ejercen también una 
influencia en la forma de la ciudad que se contruye. (JOHNSON, 1974, p. 48). 
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O processo de mudança da capital da Cidade de Goiás para Goiânia foi 

contraditório, pois baseou-se em um planejamento arrojado, moderno, devido à sua 

instalação no interior de um Estado ainda marcado por traços da cultura agrária. Chaveiro 

(2004, p. 97) defende que a urbanização do sertão é específica. Ao abordar a dimensão 

histórica da urbanização do sertão, o autor define sua singularidade da seguinte forma: 

 

É a relação processual da empresa colonial com o território do sertão que cria, 
geneticamente, uma especificidade no processo de urbanização de Goiás, pois 
fora ela que enxergou, constatou e relatou a diferenciação dos “lugares-Brasil”, 
especificamente no que tange ao sertão, em que natureza e homem, a partir de 
espécies vegetais, de animais, índios e, depois mineiros, diante da exuberância 
das matas e do sol apimentado do planalto, fundavam uma sociedade com 
timbre próprio: a sociedade sertaneja. 

 

Continuando com Chaveiro (2004, p. 127), este afirma que Goiânia nasceu 

devido ao interesse de sanar o atraso existente no Estado de Goiás, ou seja, “fora 

inventada no seio de uma diversidade de conflitos para antecipar a modernização 

conservadora” em curso. Mas devido ao fato de Goiânia ter sido gerada nesse universo 

sertanejo, na sua característica metropolitana ainda encontra-se um comportamento 

interiorano. 

 

A sua invenção, a sua construção e o desenvolvimento, em certa medida, 
marcam a história da desconstrução do plano moderno, de tal modo que a 
cidade vive, hoje, num momento de travessia na elaboração de outra 
configuração espacial, que não perde aquele, todavia não o obedece. Temos 
hoje uma Goiânia articulada aos eixos de transformação do mundo, da Região 
Centro-Oeste e do estado de Goiás, sem perder a sua genealogia, mas nunca 
presa a ela. [...] Goiânia metropoliza-se conservando, todavia, traços e signos da 
tradição agrária do estado de Goiás. Isso lhe dá a sua especificidade. 
(CHAVEIRO, 2004, p. 140). 
 

Em contrapartida à perspectiva citada acima, autores como Borges (1990) e 

Chaul (1997, 1999) não se ativeram ao caráter singular da produção espacial de Goiás, e 

se dedicaram ao tratar do assunto discutindo as ações de intervenção e modernização do 

território goiano. Nessa pesquisa, dedica-se às contribuições herdadas de Borges (1990) 

e Chaul (1997), pois acredita-se que não faz sentido dar ênfase à singularidade da 

produção espacial goiana desligada do todo, e sim a produção espacial goiana 

participante e integrada desigualmente da configuração espacial brasileira. Chaul (1997) 

mostrou de forma empírica o que promoveu a transformação efetiva desse território e 

como ele se organizou frente aos rearranjos da economia nacional. Ou seja, ao invés de 

se dedicar em procurar a essencialidade goiana, os citados autores reconheceram-na 

como parte do processo totalizante de produção espacial, não classificando-a como uma 

ilha desligada do todo nacional. 
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Mas quando se trata da metropolização do sertão deve-se considerar o fator 

localização. Sabe-se que a maioria das metrópoles brasileiras estão no litoral, ou próximo 

à sua zona tecnificante de influência, como Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. As 

exceções de metrópoles no interior são os casos de Brasília, Goiânia, Manaus, sendo 

capitais estaduais em regiões de ocupação recente, e a cidade de Campinas no interior 

de São Paulo. Além dos traços que diferenciam as metrópoles do interior das outras 

metrópoles brasileiras, será que elas se assemelham ou estão submetidas à mesma 

lógica metropolizante brasileira ou latino-americana? É o que será tratado abaixo. 

Os autores que se dedicam a estudar a urbanização brasileira são unânimes 

na reflexão que indica ser essa urbanização diferenciada dos modelos urbanos dos 

países considerados desenvolvidos. A urbanização brasileira está submetida ao processo 

de economia dependente, classificada pejorativamente como uma urbanização típica de 

países pobres, ou de países subdesenvolvidos, mais especificamente com relação à 

urbanização latino-americana.  

Essa reflexão europeizada e advinda dos analistas estadunidenses, de que 

existe uma urbanização subdesenvolvida e outra desenvolvida, submete a uma 

simplificação dos modelos urbanos encontrados em países ditos emergentes, caso do 

Brasil, Argentina, México, China, África do Sul etc. Dá uma noção míope de que as 

cidades latino-americanas, africanas e asiáticas são configurações determinadas pela 

pobreza, violência, atraso e desigualdades. Camuflam as modernas cidades que existem 

nessas áreas que foram anteriormente colonizadas, eximindo seus tecnopolos, centros 

financeiros, centros de cultura etc. Dessa forma, é construído no imaginário coletivo o 

devaneio de que não existem problemas nas cidades dos países ditos desenvolvidos, 

pois os problemas estão nos países do sul8.  

É evidente que a maior quantidade de população menos favorecida 

encontrada nas cidades latino-americanas, africanas e em grande parte da Ásia, contribui 

para a configuração de espaços urbanos com maior concentração de renda e 

disparidades sociais, determinando na diferenciada organização socioespacial e na lógica 

centro/periferia. Um dos autores que defendem com veemência essa diferença entre 

urbanização dos países ricos e pobres é Castells (2000). O referido autor discute que “a 

urbanização em curso nas regiões ‘subdesenvolvidas’ não é uma réplica do processo que 

atravessa os países industrializados” (p. 79).  

Castells (2000) usufruiu da perspectiva estruturalista althusseriana para 

desconstruir uma série de mitos. Argumenta que a urbanização dos países 

                                                 
8
 Pinto (2007), desenvolve uma reflexão crítica ao livro Planeta Favela  de Davis (2006), pois o analista 

estadunidense, apesar de se afirmar crítico social, deixa transparecer que os problemas urbanos só se 
desenvolvem em países considerados subdesenvolvidos. 
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subdesenvolvidos não está ligada estritamente aos processos de industrialização, e sim 

às transformações na agricultura e na reprodução da pobreza, além de terem atividades 

econômicas baseadas no setor terciário e na informalidade. A partir desta reflexão, 

Castells (op. cit) defende que nos países pobres a urbanização é dependente e 

macrocefálica, pois a sociedade que a produz é dependente das articulações do capital 

hegemônico. Esse modelo de “urbanização dependente provoca uma superconcentração 

nos aglomerados”. (CASTELLS, 2000, p. 87). 

 

Finalmente, podemos compreender, agora, a estrutura interecológica dos 
grandes aglomerados, bastante diferente das regiões metropolitanas ocidentais. 

Elas caracterizam-se pela justaposição, à primeira massa urbana, de uma massa 
crescente de população não empregada e sem função precisa na sociedade 
urbana, depois de ter rompido seus elos com a sociedade rural. É perfeitamente 
ideológico qualificar a marginalidade o que é situação de tensão entre duas 

estruturas sociais interpenetradas. (CASTELLS, 2000, p. 87). 

 

 O autor reforça que a urbanização dos países pobres, principalmente a dos 

países latino-americanos, está desvinculada da concepção de modernização, e afirma 

que: 

A urbanização na América Latina não é a expressão de um processo de 
‘modernização, mas a manifestação, ao nível das relações sócio-espaciais, da 
acentuação das contradições sociais inerentes a seu modo de desenvolvimento 
– desenvolvimento determinado por uma dependência especifica no interior do 
sistema capitalista mundial. (CASTELLS, 2000, p. 106). 

 

 O quadro urbano montado ao longo da América Latina é de uma urbanização 

fragmentada e estruturada sobre uma base desigual. Essa base desigual não está 

articulada de forma homogênea e direta aos processos de modernização avançada 

decorrentes do mundo urbano-industrial, estando muito atrelada aos processos de 

concentração de poder e de riqueza dos atores hegemônicos mais variados, e não 

somente da esfera técnica-urbana. É nesse ponto que Castells (2000) nega a excessiva 

ênfase de Lefebvre (1999) ao abraçar o conceito de urbano, acusando-o de se atentar ao 

caráter ideológico composto por trás da palavra urbano.  

Lefebvre (1999), por sua vez, afirma que estamos na era da urbanização e 

não mais da industrialização, acompanhando o desenvolvimento do modo de produção. 

Afirma também que nossa sociedade não é mais industrial, e sim, urbana. Ela é 

concebida “ao final de um processo no curso do qual explodem as antigas formas 

urbanas, herdadas de transformações descontínuas”. (LEFEBVRE, 1999, p. 15). Essas 

antigas formas tiveram suas origens nas já insignificantes, conforme defende o autor, 

estruturas agrícolas. Essa revolução urbana é moderna e transforma profundamente as 

raízes culturais dos sujeitos, pois porta em si uma complexidade de sistemas, 

articulações e envolvimentos sociais, sendo por excelência um campo de embate político. 
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A cidade de Lefebvre (1999) se posiciona de forma contrária à cidade 

subdesenvolvida, pois aquela é o lugar do capital organizado. Nela houve “um processo 

cumulativo relativamente contínuo: acumulação de conhecimentos, de técnicas, de 

coisas, de pessoas, de riquezas, de dinheiro, depois de capital”. (LEFEBVRE, 1999, p. 

34). Na cidade dita subdesenvolvida, uma complexidade de outros elementos ligados 

diretamente às ainda resistentes estruturas agrícolas, também ao setor terciário e em 

menor escala ao setor industrial, estruturam sua forma/função sustentada por circuitos 

superiores e inferiores. De um modo geral, Lefebvre acerta em visualizar a avassaladora 

ação da cidade na condição existencial dos sujeitos, porém, abandona a importância, 

ainda presente em várias cidades, das estruturas agrícolas, que são fundamentais para o 

desenvolvimento urbano brasileiro, principalmente goiano. 

Por outro lado, Lacoste (1985) ao discorrer sobre a geografia dos países 

subdesenvolvidos concorda com Castells (2000). Segundo Lacoste (1985) esse tipo de 

urbanização está ligado à agricultura e ao setor terciário, porém o citado autor afirma que 

as cidades dos países pobres são ícones da modernização, contrariando a afirmativa 

castelliana. A argumentação se orienta da seguinte forma: 

 

Nos países do Terceiro Mundo a grande cidade é por excelência, o espaço onde 
se concentram as manifestações mais espetaculares da ‘modernidade’ [...]. É na 
América Latina que o modernismo das cidades é mais espetacular [...]. Têm-se, 
muitas vezes, considerado que nos países do Terceiro Mundo a grande cidade 
era um tipo de ‘enclave de economia desenvolvida’ [...]. (LACOSTE, 1985, p. 
180).  

  

 É notório que nas grandes cidades dos países ditos subdesenvolvidos existe 

a expressão do desenvolvimento, pois ela é necessária para movimentação das lógicas 

de apropriação capitalista. Por outro lado, é essencial reconhecer que nessas cidades a 

espoliação urbana, nos dizeres de Kowarick (1983), é fator que condiciona a organização 

interna da maioria das cidades. São cidades sustentadas pela desigualdade e pelos 

paradoxos, principalmente as cidades brasileiras. Seguindo a orientação de Davis (2006), 

a favelização no mundo pós-colonial é maior que os processos de urbanização 

propriamente ditos, havendo uma integração paradoxal entre desenvolvimento 

econômico da metrópole capitalista e desestruturação urbana, ou seja, um 

desenvolvimento urbano desigual. 

 Segundo Maricato (1996, p. 31), “a evolução urbana no Brasil contrariou a 

expectativa de muitos, da superação do atraso, do arcaico e da marginalidade, pelo 

moderno capitalista”. Nosso processo de urbanização se deu de forma acelerada e 

concentrada, marcado pelo “desenvolvimento moderno do atraso”. Seguindo a discussão 

levantada por Maricato (1996), dessa forma, classificar cidades como subdesenvolvidas 
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torna-se uma generalização arriscada, pautada na ideologia europocêntrica. A 

urbanização brasileira se condiciona por uma lógica semelhante à latino-americana, não 

significando que ela formou-se nos mesmos parâmetros das cidades africanas e 

asiáticas. São modelos de apropriação técnica distintos em distintas regiões do globo.  

 Diante do quadro urbano nacional, Santos (2004, p. 22), em O espaço 

dividido avança na reflexão sobre a estrutura urbana brasileira, mostrando que ela está 

calcada por duas lógicas econômicas: o circuito inferior e o circuito superior, como já foi 

citado. 

 

O circuito superior originou-se diretamente da modernização tecnológica e seus 
elementos mais representativos hoje são os monopólios. O essencial de suas 
relações ocorre fora da cidade e da região que os abrigam e tem por cenário o 
país ou o exterior. O circuito inferior, formado de atividade de pequena dimensão 
e interessando principalmente às populações pobres, é, ao contrário, bem 
enraizado e mantém relações privilegiadas com sua região. 

 

 Santos (2004) defende ser essa perspectiva de análise um novo paradigma 

da geografia urbana dos países ditos subdesenvolvidos. Santos ao seguir a tendência de 

considerar uma rígida cisão entre países ditos desenvolvidos e subdesenvolvidos, 

mostrou que na cidade latino-americana existe realmente uma especificidade que se 

vincula à economia global (circuito superior) e à economia local (inferior), abrindo uma 

série de novas perspectivas de se olhar a cidade dessas regiões que foram colonizadas, 

não a vendo somente como um receptáculo rígido dos processos externos, da ideologia 

da aldeia global, tomando a expressão de Ianni (2001), havendo sim, uma simbiose das 

escalas. 

 Em um outro momento, Santos (1980 e 1982), aproximando da reflexão de 

Castells (2000), defende que nossa urbanização é peculiar, porém vincula-se a essa 

singularidade o contingente histórico de exploração imposto nas diferentes fases do 

capitalismo, afirmando que “todas as cidades latino-americanas nasceram a serviço das 

relações internacionais com os países mais evoluídos. [...] A cidade surgiu a serviço de 

uma colonização verdadeiramente arraigada”.(SANTOS, 1982, p. 13). 

 Diante da interlocução teórica abordada acima, as considerações que dizem 

respeito às classes sociais no interior das metrópoles latino-americanas e brasileiras 

foram pouco suscitadas pelos autores, sendo necessário considerar o elemento 

segregação e exclusão social como condicionantes decisivos da estruturação e 

reestruturação das cidades em debate. Com relação a esse assunto, Santos (2004, p. 21) 

definiu da seguinte forma: 

 

Descontínuo, instável, o espaço dos países subdesenvolvidos é igualmente 
multipolarizado, ou seja, é submetido e pressionado por múltiplas influências e 
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polarizações oriundas de diferentes níveis de decisão. [...] Enfim, o espaço [...] é 
marcado pelas enormes diferenças de renda na sociedade, que se exprimem, no 
nível regional, por uma tendência à hierarquização das atividades, [...]. Nos 
países subdesenvolvidos, a possibilidade de consumo dos indivíduos varia muito. 
O nível de renda também é função da localização do indivíduo, o qual determina, 

por sua vez, a situação de cada um como produtor e como consumidor. 

 

Por sua vez, quem apresenta de forma exemplar - apesar de algumas 

ressalvas já feitas acima - essa pré-condição de análise das cidades brasileiras é Villaça 

(1998) no seu Espaço intra-urbano do Brasil. O citado autor espacializa os impactos da 

estratificação social no espaço intra-urbano, estudo que não era tão bem realizado por 

outros autores. Villaça (op. cit) afirma ser nossa urbanização diferenciada, porém ele 

aponta não somente o que gera essa diferenciação, o que já foi feito muito bem por 

Castells (2000), Santos (2004) entre outros, mas também, onde ela é visível, 

materializada, e como ela transforma toda a ordem interna das cidades, promovendo 

novas lógicas centrífugas e centrípetas. 

 Para Villaça (1998), nas nossas cidades, o fato de as classes populares 

serem mais numerosas que as classes médias e altas determina a alteração na 

morfologia intra-urbana. Villaça (1998, p. 328) defende que nas cidades brasileiras a 

“estruturação interna [...] se processa sob o domínio de forças que representam os 

interesses de consumo [...] das camadas de mais alta renda”. O autor defende também 

que o controle do tempo e da acessibilidade aos lugares por essas camadas também é 

um importante agente da segregação, pois otimiza a apropriação, em proveito delas, das 

vantagens do espaço desigual, que não se limita somente à desigualdade de infra-

estrutura na metrópole.  

Com isso, nossos processos de polinucleação não se dão de forma tão 

intensa, pois as classes mais abastadas ainda se concentram nas proximidades do 

centro tradicional (com exceções dos condomínios fechados), formando setores 

segregados abastados nas imediações das áreas centrais (os centros expandidos) e 

sendo as localizações mais atendidas por parte do poder público.  

Nesse ínterim, a segregação espacial estrutura a forma interna da cidade e 

segue uma linearidade de expansão das áreas centrais. Esse condicionante não revive a 

tradicional lógica centro versus periferia, pois em primeiro lugar ocorre uma dispersão e 

mobilidade das classes sociais, uma fragmentação e especialização das áreas urbanas. 

Há também a formação de subcentros populares e centralidades periféricas nas várias 

partes das cidades brasileiras, dando novas lógicas de mobilidade. Em segundo lugar, 

não faz mais sentido considerar a importância da velha lógica centro/periferia nascida dos 

ditames epistemológicos de Marx e Engels (1974, 1993). A própria rígida dualidade 

urbana ou, como comenta Ribeiro (2000), a metáfora da “cidade partida” por si só não 
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explica a complexidade da cidade atual e suas várias naturezas.  

Ribeiro (2000), analisando a cidade dual, afirma que ela é a expressão de 

uma nova ordem urbana, que tem como resultado a fragmentação do espaço urbano 

como sua expressão maior. Se essa nova ordem é a fragmentação, então não deveria 

ser denominada de dualidade, pois sabe-se que múltiplos atores, de diferentes formas, 

usufruem, se relacionam e transformam o espaço urbano, tendo assim um espaço 

fragmentado, um mosaico de interposições e sobreposições. Vale ser lembrado que na 

cidade há uma luta por apropriação dos distintos segmentos sociais, conforme discute 

Frúgoli Jr. (2000), e essa luta faz com que atores santificados como antagônicos se 

relacionem numa complexa teia de envolvimento, de subjugações e de dependência 

simultânea. 

Para afunilar o debate sobre o contexto urbano no qual se insere a RMG, 

torna-se necessário, no momento, situá-la no contexto da urbanização goiana. Utilizando-

se das distintas escalas de análise, o próximo passo desse trabalho é considerar os 

elementos locacionais e estruturais que possibilitaram o crescimento urbano na porção 

central do Estado de Goiás, mais especificamente onde hoje se localiza a RMG, para 

posteriormente se discutir o papel de Aparecida de Goiânia frente essa região urbana.  

 

1.3 - A formação da Região Metropolitana de Goiânia e o contexto da urbanização 

goiana  

  

 É importante destacar que a RMG transformou a ordem urbana de Goiás9. A 

urbanização do sertão se diferencia em alguns aspectos da urbanização do litoral, porém 

ambas estão inseridas no contexto da urbanização brasileira. Essa nova direção de 

ocupação, seguida do processo de urbanização, teve como agente motivador a 

construção de Goiânia. Segundo Arrais (2007, p. 100), a construção da nova capital não 

trazia consigo somente a necessidade de ocupar o interior de Goiás, mas de construir um 

novo projeto político regional capaz de estabelecer uma nova centralidade, funcionando 

“a partir de então, como centro irradiador da política e da economia goiana”. Arrais (2007, 

p. 102) destaca ainda que “Goiânia mudou definitivamente o perfil e o eixo de 

povoamento em Goiás. Estimulou a migração, dinamizou a economia regional, mobilizou 

recursos, pois se tratava não de mais uma cidade, mas de uma capital que deveria 

representar o progresso, a modernidade”. 

 Mas qual era o cenário de ocupação e urbanização de Goiás anterior à 

Goiânia? Goiás, no início do século XX, era um Estado caracterizado por traços rurais, 

                                                 
9
 A recente polarização e formação da rede urbana em Goiás, mais especificamente na região do Centro 

Goiano, redirecionou o padrão de ocupação do Estado goiano. 



 40 

 

com urbanização quase insignificante e ocupação esparsa, destaca Palacin (1972)10. Sua 

penetração era difícil devido à distância e aos poucos caminhos que o ligava às outras 

áreas do país.  

Cortesão (1957) argumenta que Goiás, por ser dotado de uma infinidade de 

rios, por estar localizado numa região divisora de águas, progenitora das mais 

importantes bacias hidrográficas do país, possibilitou que sua penetração nos tempos das 

primeiras missões religiosas, ainda no século XVI, e as bandeiras de interiorização do 

período colonial tornassem o meio de transporte fluvial a estrutura básica de mobilidade 

por aquelas terras hostis. Segundo Cortesão (1957, p. 169), essa condição física 

favorável se arrastou até a construção de Goiânia e de Brasília, definindo-se como traço 

característico de ocupação e geopolítica para a instalação da nova capital federal, sendo 

que “o futuro desenvolvimento econômico e demográfico da nação, depende da plena 

utilização das possibilidades daquela grande estrada fluvial, ligando o Norte ao Sul do 

Brasil”.  

No final do século XIX a província de Goiás ainda era pouco habitada. Os 

municípios, vilas e povoados se encontravam com maior freqüência na porção sul e 

central da província, nos idos de 1900. No norte do território goiano (hoje o Estado de 

Tocantins), encontravam destaque os municípios de  Boa Vista, com mais de 7 mil 

habitantes e Porto Imperial (hoje Porto Nacional) com quase 5 mil pessoas, dotado de 

importante articulação com o norte brasileiro devido seu porto às margens do rio 

Tocantins. Outros destaques na porção norte da província eram Natividade (5.847 

pessoas) e Arraias (4.299 habitantes). Na porção central, Meia Ponte se destacava com a 

cidade de Pirenópolis, e a população total do município era de 13.194 pessoas, perdendo 

somente para a capital da província, cidade de Goiás, com 17.727 pessoas. 

 

 

                                                 
10

 Todavia, é necessário ressaltar que antes do século XX em Goiás existia uma ocupação baseada nos 
sítios urbanos. Essa ocupação era herdada dos antigos núcleos auríferos.  
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Mapa 01: Província de Goiás: divisão regional e número de habitantes – 1872 e 1900. 

 

Segundo Tiballi (1991, p. 50), a urbanização em Goiás no final do século XIX 
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e início do século XX estava atrelada ao meio rural. Essa sociedade rural tinha “na 

atividade agropastoril sua principal atividade econômica, e os moradores das cidades 

passavam a semana nas fazendas, sítios ou engenhos e vinham aos centros urbanos 

aos domingos ou em época de festejos cívicos ou religiosos”. Tiballi (1991, p. 129) 

também destaca que esse quadro de melancolia, marcado pelos vazios demográficos, 

anunciou mudanças estruturais para o próximo século: 

 

Aparentemente sombrio e imobilizado pela decadência, Goiás foi palco de 
efetivas mudanças econômicas, sociais, demográficas e etnográficas, vividas por 
sua população durante o século XIX. Foram estas mudanças que lançaram as 
bases sobre as quais se estruturou a sociedade goiana no presente século.  

 

 Uma das transformações estruturais nesse espaço foi a construção de 

estradas, que ligaram Goiás à economia de mercado, compreendida pela região sudeste 

do país, havendo, a partir dessas intervenções, uma forte expansão capitalista no Estado 

após a década de 1940, conforme defende Silva (2001)11. Na década de 1920, a estrada 

de ferro começou a penetrar em Goiás, mais especificamente nos municípios de Catalão 

e Ipameri, e trouxe maior mobilidade ao Estado, desenvolvendo as cidades localizadas 

ao sul e centro de Goiás.  

Ao longo dos antigos caminhos coloniais, foram se abrindo estradas de 

rodagens que impulsionaram a integração e a proliferação de outros núcleos urbanos. Só 

a região norte de Goiás, hoje Tocantins, que se manteve sem muita transformação, com 

poucos caminhos e poucas cidades, tendo os rios Araguaia e Tocantins como seus 

principais veios de mobilidade. A estrada de ferro tinha a proposta de alcançar a Cidade 

de Goiás, mas chegou a Anápolis em 1934 e, com a construção de Goiânia e Brasília, 

seu curso foi redirecionado em sentido às novas capitais (ver mapa 02).  

Na primeira década do século XX, a população de Goiás não passava de 500 

mil habitantes distribuídos por 45 municípios. Em 1920, sua população subiu para 

511.919 habitantes e teve um acréscimo de 4 municípios, chegando ao total de 49 

municípios, localizados em sua maioria na porção centro-sul do Estado. Nesse período, 

os municípios que mais se destacavam eram Catalão, a capital Goyaz, Annápolis, 

Pirenópolis, Campinas, Pouso Alto, Trindade, Morrinhos e Bonfim, todas na porção 

centro-sul do Estado. No norte, o destaque era Posse, Arraias, Natividade, Pedro Afonso 

e Porto Nacional. 

                                                 
11

 Ianni (1986), discutiu que o Brasil, a partir da formação do Estado Novo na década de 1930, iniciou o 
processo de burocratização e instrumentalização da máquina estatal, que passou a fortalecer a integração da 
economia interna (entre os Estados). Essas transformações respaldaram no Estado de Goiás. 
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Mapa 02: Estado de Goiás: cidades, vilas e estradas na década de 1920. Nesse período o território de Goiás 

era formado pelo atual Estado do Tocantins (porção norte), que se emancipou em 1988. 
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Outro elemento de transformação estrutural de Goiás e que motivou sua 

urbanização foram os movimentos de ocupação ligados às frentes de expansão e às 

frentes pioneiras, destacados por vários autores, dentre eles, Borges (1990), Chaul 

(1997), Barreira (1997) e França (1985). Esta última mostra que a ocupação do “Mato 

Grosso Goiano” foi decisiva para a efetiva transformação socioespacial ocorrida no centro 

goiano, causando impactos ligados à fragmentação territorial dos municípios, 

diversificação agrícola e crescimento das cidades (ver mapa 03). 

 A denominação “Mato Grosso Goiano” está ligada à condição geo-ambiental 

da região central do Estado, cuja predominância é a floresta semi-decídua (tropical) e as 

florestas de contato (tropical-cerrado), contrastando com a predominância, em grande 

parte do Estado, do cerrado stricto, assemelhando-se às coberturas vegetais encontradas 

no Estado de Mato Grosso12. O relevo da região também chama a atenção, 

compreendido, em grande parte, pelo planalto central, pelo planalto rebaixado de Goiânia 

e algumas depressões mais ao norte da região. Estes fatores contribuíram para a 

penetração e ocupação decisiva do centro goiano, pois essa área gozava de boas terras 

(rica pedologia), recursos florestais e geologia determinante para a expansão de 

agricultura e pastagens.  

A partir de 1935, com a implantação de Goiânia, o “Mato Grosso Goiano” 

começou a ser transformado de fato. Uma das ocupações dirigidas mais importantes do 

país foi a instalação da Colônia Agrícola Nacional de Ceres (CANG). Ferreira (1988) 

mostrou que a CANG em Ceres e as ações em Rio Verde foram determinantes para a 

expansão da fronteira agrícola em Goiás. Como decorrência dessas ações de 

intervenção regional, com o processo de modernização do campo, seguido de fluxos 

migratórios, houve impactos significativos  no meio urbano. 

                                                 
12

 Faissol (1952, p. 7) descreve o Mato Grosso Goiano ainda na década de 1950, e explica que ele é formado 
por “uma extensa região florestal situada a parte centro-sul do Estado de Goiás. A área de mata original não 
está ainda calculada precisamente, mas pode-se avaliá-la em mais ou menos 20.000 quilômetros quadrados. 
Ela começa nas proximidades da cidade de Anápolis e continua para oeste até a base da serra Dourada, na 
região de Córrego do Ouro; no sentido norte-sul, vai das proximidades de Goiânia até um pouco ao norte de 
Itapaci, Anicuns, Goiás, Mataúna e Itaberaí. Os municípios de Trindade e Inhumas estão inteiramente dentro 
da mata. 
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Mapa 03: Estado de Goiás: o velho e o novo Mato Grosso Goiano – 1940/1955. 
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Em 1940, período de instalação da CANG, Goiás apresentava uma população 

de 661.140 habitantes distribuídos por 52 municípios. Entre 1940 e 1950, a população 

goiana dobrou, saindo de mais de 600 mil para 1.214921 pessoas (ver tabela 03). Houve 

também um acréscimo de mais 15 novos municípios, chegando a 77 no total. Mas a 

fragmentação municipal mais marcante ocorreu entre 1950 e 1960 com o aumento de 

mais 67 municípios, quase o dobro do total, chegando a 144 municípios, em sua maioria, 

localizados na região do “Velho e do Novo Mato Grosso Goiano”. Ligado ao processo de 

fragmentação municipal, Goiás também apresentou aumento considerável da sua 

população, chegando a 1.913289 habitantes, tendo um aumento de 698.368 pessoas em 

relação a 1950. Porém o Estado ainda apresentava pequeno contingente de população 

vivendo em cidades, com apenas 575.325 com relação a 1.337964 de pessoas que ainda 

viviam no campo. 

 

Tabela 03: Estado de Goiás: população total, rural, urbana e quantidade 
 de municípios (1910 – 1980) 

Ano 
População 

total 
Quantidade de 

municípios 
População 

urbana 
População rural 

1910 407.405 45 - - 

1920 511.919 49 - - 

1940 661.140 52 - - 

1950 1.214921 77 - - 

1960 1.913289 144 575.325 1.337964 

1970 2.997570 171 1.269035 1.728535 

1980 3.860174 212 2.401098 1.459076 
Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, 1916. IBGE: Censo Demográfico, 1936, 1952, 1970 e 1980. 

 

Os municípios de Anápolis, Trindade, Itaberaí e Inhumas surgiram no século 

XIX, localizados no “Mato Grosso Goiano”. A maioria dos outros municípios originou após 

a década de 1930 e, principalmente, durante as décadas de 1950 e 1960, caso de 

Itapaci, Rubiataba, Itapuranga e Aparecida de Goiânia.  

Com o crescimento de Goiânia, na década de 1960, houve o processo de 

polarização. Sua centralidade foi sendo montada juntamente com seu processo de 

periferização ou suburbanização, com expansão da sua área urbana no sentido sul. Já na 

década de 1960, conforme evidenciou Pinto (2006), ocorreram as primeiras 

manifestações de conurbação entre Goiânia e a cidade vizinha recém emancipada, 

Aparecida de Goiânia. No centro goiano, passou a existir uma nova cidade polarizadora. 

Anápolis, Goiânia e Brasília cumpriram o papel de alteração no padrão de ocupação do 

centro goiano. Juntas formaram, posteriormente, uma densa e articulada rede urbana, 

conforme destacou Arrais (2004). 

Nas décadas seguintes, o Estado de Goiás aumentou muito sua população, 
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chegando em 1980 a 3.860174 pessoas, com 212 municípios e mais de 60% da 

população vivendo nas cidades (ver tabela 03). Goiânia se modernizou e se consolidou 

como uma metrópole regional na década de 1990 e como o principal centro político, 

comercial e de serviços do Estado, aproximando-se de 1 milhão de habitantes.  

 

 
Mapa 04: Estado de Goiás: Messoregiões e cidades com mais de 20.000 habitantes - 2007. 

 

A partir desse momento, não mais deve-se tratar da urbanização de Goiânia 

somente como um receptáculo das migrações advindas do campo, mas como uma 
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metrópole complexa, que se move por migrações na escala intra-metropolitana, ou das 

cidades vizinhas (intermunicipal), e por migrações pendulares advindas dos seus 

municípios do entorno. Sua metropolização e especialização no ramo de comércio e 

serviços, como também pólos de empregos, atraíram, na década de 1990, fortes 

migrações de nordestinos e nortistas que se deslocavam de cidades menores.  

 

No Centro Goiano e no Entorno de Brasília, concentram-se hoje a maioria da 

população do Estado de Goiás, tendo a maior quantidade de cidades com mais de 50 mil 

pessoas (ver mapa 04). Goiânia e Brasília impulsionaram a concentração das maiores 

cidades de Goiás em seus arredores. Na RMG, os municípios de Aparecida de Goiânia, 

Trindade e Senador Canedo concretizam a transformação no padrão urbano do Estado e 

representam o processo de metropolização em Goiás. O mesmo acontece com o Entorno 

do Distrito Federal. Olhando para essas duas regiões e o restante do Estado, nota-se a 

má distribuição da população urbana e o quanto as ações de povoamento e 

transformação estrutural de Goiás, principalmente no “Mato Grosso Goiano”, causaram 

ou aceleraram impactos no eixo centro-leste do espaço goiano. 

 Esse novo padrão regional metropolitano em Goiás se faz após a cisão do 

que sempre se compreendeu por cidade em Goiás nas décadas anteriores. A RMG é a 

síntese dessa cisão do padrão urbano goiano. Ela representa a metrópole caótica, 

moderna, cosmopolita, dotada de periferias marcadas por problemas estruturais, 

localizada em um Estado que era visto como terra distante e hostil há poucas décadas 

atrás. Mas como é por dentro essa Região Metropolitana de Goiânia? 

 
1.3.1 – A institucionalização da Região Metropolitana de Goiânia: a integração, a 

fragmentação e a polarização 

 

A RMG é integrada, polarizada e fragmentada. Integrada quando se relaciona 

aos meios de transporte coletivos que drenam a mão-de-obra das periferias de Goiânia e 

dos municípios que compõem toda a região para os centros econômicos, principalmente 

de Goiânia. Por outro lado, ela se encontra fragmentada devido à polarização da capital 

em comparação aos municípios do seu entorno. Goiânia, ao polarizar, estabelece uma 

relação de controle e dependência, conseqüentemente, uma relação de agente político 

fortalecido aos demais núcleos urbanos. Mas a fragmentação não funciona somente 

como agente indutor da polarização goianiense, ela também funciona como resposta da 

descentralização das periferias, tendo como exemplo mais plausível as novas 

centralidades e eixos econômicos em Aparecida de Goiânia. 

Há trabalhos como o de Oliveira (2005) sobre a capital estadual, que 
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considera o seu planejamento excludente como reprodutor de uma metrópole 

heteretópica13, classificando seus fenômenos como complexos e desiguais. Outros 

trabalhos como o de Moysés e Bernardes (2005) traçam um perfil da RMG, abordando 

superficialmente os municípios que compõem a RMG e detalhando o papel do mercado 

imobiliário de Goiânia como reprodutor da metrópole corporativa. De uma forma ou de 

outra, essas análises tentam mostrar o quanto a RMG é desigual e se construiu sob uma 

base política de intervenção do espaço metropolitano goianiense. Mas será que a 

organização político-administrativa da RMG responde à demanda de seus problemas? É 

relevante compreender como foi desenhada institucionalmente essa região urbana. 

 

Através da Lei Complementar número 27, de 30 de dezembro de 1999 fica criada 
a Região Metropolitana de Goiânia – GRANDE GOIÂNIA, na forma prevista no 
artigo 4. inciso I, alínea ‘a’, e nos artigos 90 e 91 da Constituição do Estado de 
Goiás, compreendida pelos municípios de Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida 
de Goiânia, Aragoiânia, Goianápolis, Goianira, Hidrolândia, Nerópolis, Santo 

Antônio de Goiás, Senador Canedo e Trindade. Dos 11 municípios, se 
sofrerem desmembramentos, automaticamente integrarão à Região 
Metropolitana de Goiânia. 

 

Moysés (2005) destaca que anteriormente à RMG, a Lei Complementar n. 

8.956, de 27 de novembro de 1980, criava o Aglomerado Urbano de Goiânia (AGLUG) 

composto por 10 municípios: Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, 

Goianápolis, Goiânia, Guapo, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis e Trindade. Até a criação 

da RMG, em 1999, municípios entraram e saíram do AGLUG, devido a fatores ligados a 

interesses políticos e econômicos, e não pela conexão da rede e da complementaridade 

dos municípios. Os municípios do AGLUG formaram a base territorial da RMG. 

Porém, a mesma lei de criação da RMG de 1999 institucionalizou o AGLUG 

(LEI n° 27, 30/12/1999). Além dos 11 municípios da RMG entraram mais 7 para a 

formação do AGLUG: Bela Vista, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caturaí, Inhumas, Nova 

Veneza e Terezópolis de Goiás. Atualmente, são 9 municípios, incluindo também Guapó 

e Caldazinha, e o AGLUG passou a ser denominado de Região de Desenvolvimento 

Integrado de Goiânia, a RIDIG (ver mapa 05). 

Segundo o Artigo 2 da Lei Complementar de Criação da RMG, ela tem por 

finalidade integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 

interesse comum dos municípios dela integrantes, tendo dois princípios fundamentais: 

 

I – princípio da autonomia municipal; 
II – princípio da co-gestão entre os poderes públicos estadual e municipal e da 
sociedade civil na formação de planos, programas e execução de projetos, obras 
e serviços para os quais sejam necessários relações de compartimento 

                                                 
13

 Termo discutido por Foucault (1966), que posteriormente foi utilizado por Lefevbre (1999), ganhando 
significado de espaço pluralizado e diferenciado, onde se sobrepõem distintas ações sociais.  
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intergovernamental dos agentes públicos. 

 

 
Mapa 05: Região Metropolitana de Goiânia e Região de Desenvolvimento Integrado de Goiânia – 2008. 

 

Para a execução dessa ação intergovernamental, criou-se um conselho de 

desenvolvimento, fomentador da integração regional. O Decreto n. 5.193, de 17 de Março 

de 2000, instituiu o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia – 

CODEMETRO - de caráter normativo e deliberativo, com o objetivo de administrar as 

questões metropolitanas e supervisionar a execução das funções públicas de interesse 

comum entre o Estado de Goiás e os municípios dele integrantes. No artigo 2 é 
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destacado os membros gestores do CODEMETRO: secretário das cidades (presidente); 

um secretário nomeado pelo governador (vice-presidente); 15 representantes nomeados 

pelo governador; 12 prefeitos municipais integrantes da RMG; secretário de planejamento 

do município de Goiânia e de Aparecida de Goiânia; 1 representante indicado pelas 

Universidades Federal de Goiás, Católica de Goiás e Estadual de Goiás; e 2 

representantes dos municípios escolhidos pelos prefeitos. Dentre as XVIII atribuições do 

CODEMETRO, as que merecem destaque neste momento são: 

 

I  Promover a elaboração e a permanente atualização do Plano de Desenvolvimento 

Integrado da Região Metropolitana de Goiânia; 

II Instituir e promover outros instrumentos de planejamento de interesse 

metropolitano, entre eles os Planos Diretores Municipais e o Sistema de 

Informação Metropolitano; 

IV Constituir e disciplinar, por resoluções, o funcionamento de câmaras temáticas 

para as funções públicas de interesse comum, voltadas a programas, projetos ou 

atividades específicas que vieram a serem instituídas para a Região; 

VII Elaborar seu regimento interno; 

VIII Autorizar a liberação de recursos provenientes do Fundo de Desenvolvimento da 

Região Metropolitana de Goiânia; 

X Estimular as ações integradas dos agentes envolvidos na execução das funções 

públicas de interesse comum no âmbito metropolitano, visando assegurar eficiência 

ao processo de desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia. 

  

No artigo 8, é destacado o papel democrático do CODEMETRO, através da 

garantia da participação popular nas suas decisões, bem como o direito à informação: 

 

I Realização de audiência pública [...]; 

II Consulta a organizações comunitárias ou entidades da sociedade civil [...]; 

IV Participação de organizações e entidades civis afins nas câmaras temáticas [...]. 

 

Em síntese, a criação da RMG e do CODEMETRO foi um avanço institucional 

para o planejamento urbano de Goiás. Além dos objetivos de planejar, de agir com 

políticas habitacionais, políticas de meio ambiente, de desenvolvimento econômico, de 

promoção social e da desconcentração administrativa, na prática, as ações se esvaecem, 

se misturando à neblina de descaso e falta de vontade política. A ação prática que mais 

se visualiza na RMG é a integração de transporte coletivo - forte veículo de integração 

metropolitana – valendo ser destacado o papel da RMG em integrar os municípios que a 
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compõe pela via do transporte coletivo.  

 Gouvêa (2005, p. 101) alerta que nas RMs do Brasil não há uma ação de 

fomento, capaz politicamente de instaurar uma intervenção integrada e descentralizada 

na administração, na promoção de infra-estrutura básica e na geração de emprego e 

renda. O autor argumenta que essa insuficiência de gestão integrada está no 

descompromissado e ausente planejamento urbano do Brasil, que se delonga desde 

início do século XX. O fenômeno da concentração populacional nas RMs, das 

conurbações e das novas “funções urbanas e regionais com alto grau de diversificação, 

espacialização e integração sócio-econômica, exige planejamento integrado e ação 

conjunta permanente dos entes públicos nela atuantes”. 

 Com relação à gestão descentralizada e integrada, respeitando a escala 

metropolitana como uma unidade administrativa, Gouvêa (2005) cita a experiência da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Para ele, a RMBH se encontra em 

estágio avançado de gestão democrática e descentralizada com relação às outras RMs 

do país. Esse tipo de gestão torna-se cada vez mais comum no Brasil, caso das 

experiências do ABC paulista, com seus comitês de bacias, conforme evidencia Klink 

(2001), e as experiências no Oeste Paranaense e Setentrião Paranaense, destacadas 

por Araújo (2000). No caso restrito da RMG a região foi institucionalizada, porém não foi 

efetivamente experiênciada, ou materializada enquanto uma exímia cidade-região, nos 

dizeres de Klink (2001). O que se mantém é a concentração e a fragmentação 

sociopolítica-espacial do tecido urbano e um ínfimo interesse de articulação regional.  

 A RMG constrói-se mediante duas lógicas fundadoras: a concentração e a 

fragmentação. Ela concentra a população de Goiás, os serviços, saúde e educação. Por 

outro lado, o tecido urbano apresenta parcial fragmentação. Com base nos mapas 04 e 

05, Goiânia, em 2007, é o maior centro urbano de Goiás, com 1.244.645 e Aparecida de 

Goiânia concentra 475.303 habitantes. Esses dois municípios são responsáveis por mais 

de 80% da população de toda a RMG. Outros municípios também apresentam destaque 

populacional, caso de Trindade e Senador Canedo, que ficam na casa de 50.000 a 

100.000 pessoas. No eixo norte-sul, encontram-se Goiânia e Aparecida de Goiânia 

concentrando população, e no eixo leste-oeste localiza-se Senador Canedo e Trindade, 

concentrando secundariamente a população da RMG. No eixo noroeste e sudoeste, os 

municípios de Inhumas, Goianira e Bela Vista de Goiás concentram população que 

equivalem de 20.000 a 50.000 pessoas, os demais municípios da RMG e da RIDIG 

apresentam quadro populacional que chega até 20.000 pessoas. 

 Dos 11 municípios que compõem a RMG, só Hidrolândia não faz fronteira 

com Goiânia, muito embora esteja integrada à capital pela BR – 153. Há de se considerar 

que Aragoiânia faz fronteira em pequena parte com a capital e maior parte com 
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Aparecida de Goiânia. Na sua maioria, os municípios da RMG e da RIDIG estão 

integrados ao município pólo por eixos viários importantes de Goiás, caso da BR – 153, 

BR – 060, GO – 010, GO – 020, GO – 040, GO – 060, GO – 070 e GO – 080 (ver mapa 

05).  

A RMG, além de concentrar população em Goiânia e em Aparecida de 

Goiânia e se mostrar de forma fragmentada com relação aos municípios restantes da 

RMG, também fragmenta no que diz respeito ao tecido sócio-político espacial. No eixo 

sul, a fragmentação do tecido espacial se manifesta em Aparecida de Goiânia e 

Hidrolândia. No sentido norte, Nerópolis e Santo Antônio de Goiás, e no sentido nordeste 

e leste, Goianápolis e Senador Canedo. No sentido noroeste, oeste e sudoeste, estão os 

sítios urbanos de Goianira, Trindade, Abadia de Goiás e Aragoiânia, respectivamente. 

Nem todos têm áreas municipais limítrofes ao município de Goiânia e nem todos 

apresentam grau de conurbação. Somente Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador 

Canedo e Goianira conurbam-se com a capital. Aragoiânia e Hidrolândia apresentam 

parcial conurbação com Aparecida de Goiânia. Esta configuração concentrada e 

fragmentada levou Santos (1993) a denominar de fragmentação do tecido espacial. 

 Segundo Souza (2005), Milton Santos, ao se preocupar com a desintegração 

e espraiamento das cidades, como também Ribeiro (2000) ao utilizar o conceito de 

metrópole de dual ou repartida, tentam chamar a atenção para a fragmentação, porém se 

limitam ao tecido sócio-espacial. Para Souza (2005) deve ser elucidado o fator mais 

importante, a dimensão política, principalmente no caso das metrópoles nacionais, por 

estarem embebidas pela violência urbana, tráfico de drogas e armas e o conflito entre 

polícia e traficantes, que alardeiam o espectro da ingovernabilidade urbana. O autor 

denomina esse fenômeno de fragmentação do tecido sociopolítico-espacial.  

A falha dessa nova dimensão da fragmentação para a RMG é que ela se volta 

ao teor político da ingovernabilidade urbana, particular à cidade do Rio de Janeiro, e com 

menos destaque à cidade de São Paulo. O próprio Souza (2005) alerta ser esta a 

questão urbana fundamental para o Rio de Janeiro e para São Paulo, e com menor 

intensidade para outras metrópoles brasileiras. Na verdade, na RMG existem novas 

lógicas territoriais de poder que a fragmenta, não estando diretamente ligadas à lógica 

fluminense e carioca.  

A RMG14 é apontada como uma das mais dinâmicas do Estado de Goiás. Em 

matéria do Jornal O Popular de 30 de junho de 2006 (Agenda de Negócios) destaca-se 

cada potencialidade da RMG. Aparecida de Goiânia se destaca na área de comércio, 

                                                 
14

 Nesse caso utilizou a sigla RMG (Região Metropolitana de Goiânia) com base na metodologia utilizada 
pelo Governo do Estado, que dividiu Goiás em Regiões de Planejamento. A RMG definida como Região de 
Planejamento é compreendida por 20 municípios, 11 da RMG e 9 da RIDIG. 
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serviços e da indústria, e recentemente no ramo da educação superior, sendo 

considerada uma cidade de localização privilegiada, devido ao potencial estratégico e 

logístico. Em Senador Canedo, a atenção se volta para o pólo de distribuição de 

combustíveis. Em Trindade, a indústria e o comércio são destaques, além do turismo 

religioso. Goiânia, além de forte função comercial e de serviços, destaca-se a indústria, a 

educação, a saúde e a qualidade de vida. Segundo a matéria do jornal, o Produto Interno 

Bruto (PIB) da RMG é de R$ 11.426 bilhões (2003), o que representa 31,02 % do PIB 

estadual. A região também é líder na arrecadação de ICMS. Com relação ao Ranking dos 

municípios goianos (exclui a capital), Aparecida de Goiânia é o 4º e Senador Canedo, o 

5º do Estado. 

 O PIB per capita de alguns municípios da RMG também merece destaque, 

pois apresenta superior aos índices do Estado de Goiás. Esse é o caso específico do 

município de Senador Canedo. Devido às instalações da Petrobrás no município citado 

sua arrecadação e seu PIB são os mais elevados da RMG e os que apresentaram maior 

crescimento, passando de R$ 7859, em 2000, para 13961, quase o dobro. Goiânia tem o 

segundo maior PIB, porém com crescimento estável, estando, em 2003, com o valor de 

R$ 6601 por habitante. Trindade e Aparecida de Goiânia têm o PIB per capita compatível 

em R$, apresentando também crescimento considerável no período que se estende de 

2000 a 2003. Trindade partiu de R$ 2971, em 2000 para R$ 3829, enquanto que 

Aparecida de Goiânia partiu de R$ 2813, em 2000, para R$ 3416, em 2003. O Estado de 

Goiás apresentou leve aumento no crescimento do PIB per capita, não superando os 

demais municípios, ficando com a marca de R$ 2910, em 2003. 

 

Gráfico 02: Crescimento do PIB per capta dos municípios selecionados 

(2000 - 2003)
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Ao se analisar as atividades econômicas da RMG do ano de 2005, nota-se 

uma concentração no ramo da indústria, comércio e serviços e fraca expressão no ramo 

da agropecuária. Isso se explica devido a região ter o grau de urbanização mais elevado 

do Estado de Goiás. A Região de Planejamento em 2005 concentrava 55,88% dos 

empregos formais do Estado. Goiânia era o município que mais empregava (416.506), 

seguido por Aparecida de Goiânia (70.859) e Trindade (8.766). O ramo da construção 

civil (72,65%) e dos serviços (63,62%) eram os que mais empregavam trabalhadores em 

relação ao total do Estado, e o da agropecuária era o que menos empregava (11,28%). 

Em todos os municípios da região, o setor de serviços predomina no emprego formal, e 

Goiânia e Aparecida de Goiânia, respectivamente, são os destaques. Aparecida de 

Goiânia empregava mais na indústria (10.887) do que no comércio (9.204), ao contrário 

de Goiânia que predominava o emprego comercial (77.398) em relação ao emprego 

industrial (49.302). 

 

Tabela 04 – Região Metropolitana de Goiânia: emprego formal por setor de 
atividade – 2005 

Municípios Total Agropecuária Indústria 
Construção 

civil 
Comércio Serviços 

Abadia de 
Goiás 

444 57 74 12 65 236 

Aparecida de 
Goiânia 

70.859 159 10.877 4.627 9.204 45.992 

Aragoiânia 589 78 118 64 63 266 

Goianápolis 510 54 120 1 64 271 

Goiânia 416.506 3.040 49.302 19.237 77.398 267.529 

Goianira 2.597 170 866 317 356 888 

Hidrolândia 2.013 461 666 36 245 605 

Nerópolis 4.322 171 1.670 311 577 1.593 

Santo Antônio 
de Goiás 

701 54 22 13 60 552 

Senador 
Canedo 

5.761 118 1.492 100 974 3.077 

Trindade 8.766 328 4.059 62 1.327 2.990 

Total do 
Estado  

944.927 62.357 155.351 35.626 172.695 518.898 

Região / 
Estado (%)  

55,88 11,28 46,72 72,65 53,53 63,62 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego / RAIS 

Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica - 2007. 

  

Em síntese, a RMG concentra as atividades econômicas voltadas ao meio 

urbano, com poucas exceções de empregos agropecuários, caso de Goianápolis. A 

densidade urbana da região contrasta com a baixa atividade agropecuária ou voltada 

para a zona rural. Para se ter uma idéia dessa questão, na tabela 05 os números indicam 
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que só 3,46 % das cabeças de gado estão localizadas na RMG, e só 5,83 dos suínos são 

criados nessa região. A criação de aves é a que mais se destaca em relação às outras 

apresentadas, concentrando 12,44%. Aparecida de Goiânia é o município com menor 

quantidade de suínos (1.290), dentre os 11 municípios, e o segundo menor em produção 

de leite (3.690 litros).  

 

Tabela 05 - Região Metropolitana de Goiânia: Rebanho bovino, suíno, aves e 
produção de leite – 2005 

Municípios Bovino (cabeças) Suíno (cabeças) Aves (cabeças) Leite (mil litros) 

Abadia de Goiás 16.180 1.290 26.650 2.231 

Aparecida de 
Goiânia 

11.760 1.550 54.770 3.690 

Aragoiânia 21.200 2.570 27.020 5.122 

Goianápolis 16.000 1.670 28.000 2.730 

Goiânia 31.300 7.150 118.300 4.570 

Goianira 25.500 3.630 90.000 2.800 

Hidrolândia 68.620 6.230 509.920 15.804 

Nerópolis 48.000 4.600 191.000 8.500 

Santo Antônio de 
Goiás 

16.500 1.880 45.290 1.544 

Senador Canedo 19.900 8.800 17.790 3.704 

Trindade 82.450 11.200 65.370 32.206 

Total do Estado 20.726.586 1.499.138 39.942.492 2.648.599 

Região/Estado (%) 3,46 5,86 12,44 6,60 
Fonte: IBGE - Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica – 2007 

 

Os municípios que apresentam os melhores números de atividade 

agropecuária são Trindade e Hidrolândia. Trindade também se destaca na produção de 

leite. Dentre os 11 municípios da RMG, Trindade é o que apresenta maior diferenciação 

entre padrão de urbanização e destaque agropecuário. Tem a terceira maior população 

da RMG, com conurbação acirrada com a capital e ainda se destaca nas atividades do 

campo. Comparando o padrão de urbanização de Goianápolis, com Aparecida de 

Goiânia, nota-se que o primeiro está direcionado à economia rural e o segundo, às 

atividades estritamente urbanas. Mas qual seria a importância de relacionar a população, 

com as atividades agrícolas e com o grau de urbanização? A relevância se dá em 

construir uma reflexão que demonstre a especificidade e dinamicidade econômica no 

interior da RMG. Ou seja, não é exagero afirmar que o consumo de hortifrutigranjeiros de 

Goiânia advém dos municípios do seu entorno, confirmando não só dependência, mas 

complementaridade intermunicipal na RMG. 

 Contrariamente à rarefeita atividade agropecuária, a concentração da 

população na RMG mostra-se como a de maior destaque. Conforme dados de 2000, a 
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RMG apresentava 1.612.874 habitantes, com o acréscimo populacional de 1991 a 2000 

de 3,2%. Os municípios com destaque populacional são Goiânia, com 1.085.806 pessoas 

e um aumento de 1,9% de 1991 a 2000. Aparecida de Goiânia é o segundo maior, com 

mais de 300 mil pessoas e o acréscimo de 7,3%, sendo que 99,7% da população é 

urbana, tendo a maior taxa de urbanização da RMG nesse período. Trindade tem mais de 

78 mil habitantes e crescimento de 4,7%, e Senador Canedo apresenta 50.442 pessoas e 

taxa de crescimento extraordinária de 9,3% entre 1991 e 2000. Os demais municípios 

têm população reduzida, comparando ao padrão urbano dessa região. Boa parte das 

pessoas vive no campo ou depende dele, caso de Abadia de Goiás, com somente 62,3% 

da população urbana, e Aragoiânia tem 66,3% da população vivendo na cidade.  

 

Tabela 06 - Municípios da Região Metropolitana de Goiânia por População Residente, 
Situação do Domicílio, Taxa de Urbanização e Taxa de Crescimento Anual (1991/2000) 

Município 

 

População e situação do domicílio 

Taxa de 
urbanização 

TCA 
2000/1991 Total 

Situação do domicílio 

Urbana Rural 

Abadia de Goiás 4.971 3.096 1.875 62,3 - 

Aparecida de 
Goiânia 

336.392 335.547 845 99,7 7,3 

Aragoiânia 6.424 4.262 2.162 66,3 3,0 

Goianápolis 10.671 9.805 866 91,9 0,0 

Goiânia 1.093.007 1.085.806 7.201 99,3 1,9 

Goianira 18.719 18.064 655 96,5 4,2 

Hidrolândia 13.086 7.836 5.250 59,9 2,7 

Nerópolis 18.578 17.253 1.325 92,9 4,1 

St. Antonio de 
Goiás 

3.106 2.564 542 82,5 - 

Senador Canedo  53.105 50.442 2.663 95,0 9,3 

Trindade 81.457 78.199 3.258 96,0 4,7 

Total 1.639.516 1.612.874 26.642 98,4 3,2 

Fonte: IBGE. Censo demográfico 2000. (Metrodata)    
 

 

Na última contagem do IBGE de 2007, Aparecida de Goiânia apresentou 

população superior a 400 mil pessoas. Trindade alcançou 97.491 pessoas e Senador 

Canedo chegou à população de 70.559, e toda a RMG alcançou o quadro populacional 

de 1.973667 habitantes. Os três últimos municípios citados concentram 95,65% de toda a 

população da RMG, tendo-se uma idéia da disparidade populacional existente entre os 

11 municípios. 

Goiânia tem uma população concentrada, porém vem reduzindo seu 

crescimento e se fragmentando, comparando com o crescimento dos municípios na sua 

periferia conurbada (ver gráfico 03). Esse fenômeno é denominado por Santos (1993) de 
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involução metropolitana, no qual a periferia cresce mais do que o centro. O delicado é 

não se fantasiar com a possibilidade de involução, achando que haverá uma total 

inversão do padrão concentrador, estando ciente que ela é parcial nos países ditos 

periféricos, caso do Brasil. Nesse sentido, Aparecida de Goiânia, em primeiro plano, 

depois Trindade e Senador Canedo são protagonistas dessa fragmentação demográfica, 

que acarreta mudanças no tecido sóciopolítico-espacial da metrópole como um todo. 

 

Gráfico 03: Crescimento demográfico dos municípios selecionados do 

Estado de Goiás - 1991/2000/2007 
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Conforme já foi discutido, Senador Canedo foi o município que mais cresceu 

de 1991 a 2000. Mas no período de 2000 a 2007, Aparecida de Goiânia cresceu 5,06%, 

sendo o crescimento mais expressivo, saltando de 335.392 para 475.483 mil pessoas. 

Nesse mesmo período, Senador Canedo cresceu 4,14%, Goianira 3,68% e Trindade 

obteve a maior queda de crescimento demográfico, passando de 4,66%, de 1991 a 2000, 

para 2,6%, de 2000 a 2007. Goiânia manteve o crescimento reduzido em relação às 

cidades do seu entorno, com apenas 1,87% de crescimento de 2000 a 2007. Portanto, a 

RMG reproduz o mesmo padrão das outras RMs do país, no qual as periferias crescem 

mais que os pólos metropolitanos. 

Em outras palavras, Goiânia é a síntese da concentração da RMG, e Senador 

Canedo, Trindade e Aparecida de Goiânia são as faces da fragmentação do tecido 

sóciopolítico-espacial. Essa dialética da concentração e fragmentação chama a atenção 

para a emergência da implantação da gestão integrada da região, para que se tente 

amenizar os descasos dos arrabaldes goianienses, e promova uma metrópole menos 

concentrada e fragmentada, e mais dinâmica, múltipla e articulada. E para entender como 

se dá o processo de integração, atrelado à fragmentação da RMG, faz-se necessário 

compreender seus padrões de conurbação e sua mobilidade intra-metropolitana. 
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1.4 – O fenômeno da conurbação na Região Metropolitana de Goiânia 

 

O processo de crescimento das periferias de Goiânia acarretou na sua 

conurbação com os municípios vizinhos, reproduzindo no decurso desse processo a 

formação da RMG. Vários fatores determinaram esse crescimento urbano. De um modo 

geral, o crescimento urbano nas cidades dos países ditos subdesenvolvidos está ligado à 

ação do Estado como regulador do território. A disputa pela terra urbana acarreta na 

formação de periferias precárias, favelas ou áreas de habitação sub-humana. Maricato 

(1996, p. 63) discute esse assunto da seguinte forma: 

 

A maior tolerância e condescendência para com a produção ilegal do espaço 
urbano vem dos governos municipais aos quais cabe a maior parte da 
competência constitucional de controlar a ocupação do solo. A lógica 
concentradora da gestão pública urbana não admite a incorporação ao 
orçamento público da imensa massa, moradora da cidade ilegal, demandatária 
de serviços públicos. Seu desconhecimento se impõe, com exceção de ações 
pontuais definidas em barganhas políticas ou períodos pré-eleitorais. Essa 
situação constitui, portanto, inesgotável fonte para o clientelismo político. 

 

 Na contramão dessa lógica peculiar e perversa dos países subdesenvolvidos, 

Gottdiener (1993) aponta outros modelos de suburbanização ampliada das metrópoles 

estadunidenses. Para o referido autor, a suburbanização nos Estados Unidos tem 

conotação de bairros-domitórios a serviço das novas classes médias tecnocráticas, 

expressando um novo estilo de vida no país. A suburbanização se instaurou após a 

decadência da cidade central, sendo motivada, principalmente, pela generalização de 

meios de transporte mais flexíveis, como o automóvel.  

Gottdiener (1993, p. 17) ao realizar uma crítica à ecologia urbana argumenta 

que há uma ligação estruturante no meio urbano com o modo de produção vigente, 

sendo que a produção social do espaço urbano está ligada a padrões espaciais e forças 

profundas que residem em modos de organização social. Essas forças se estruturam de 

forma “hierárquica pela qual todos os espaços de assentamento são integrados através 

de ações de formas sistêmicas”. Nesse sentido, as forças sociais do capitalismo tardio 

são determinantes para a organização dos novos assentamentos urbanos, tendo a 

iniciativa privada, a necessidade de um novo modelo de habitação, além da ação do 

Estado como os principais motivadores da expansão urbana estadunidense. Esse 

exemplo elucida que no caso mais específico do Brasil, o crescimento urbano se centra 

mais na ampliação desordenada do espaço urbano, através da manutenção de um estilo 

de vida precário nas periferias. 

Johnson (1974), ao discorrer sobre os fatores de crescimento urbano, 
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argumenta que eles têm as mais diversas naturezas. Para o referido autor, um dos 

elementos mais importantes está ligados à concentração da indústria. Outro fator de 

crescimento urbano contemporâneo, segundo Johnson (1974, p. 32), “reside em la 

creciente proporción de la población activa de los países industrializados que halla su 

empleo en el sector terciário”. Que não só determina a atração populacional nos países 

ricos mas também nas economias emergentes, como o Brasil. O autor também discute os 

fatores culturais como importantes, e também o crescimento vegetativo, fazendo uma 

consideração aos países pobres, onde esse condicionante é relevante para o 

crescimento das cidades. Mas Johnson (1974, p. 35) é mais enfático quando discute que 

a popularização do “automóvil y el camión han fomentado la dispersión de las ciudades”, 

possibilitando o desenvolvimento de extensas conurbações.  

No caso específico da conurbação da RMG, pode-se afirmar que ela se 

iniciou no final da década de 1960. Vale lembrar que, nesse caso restrito, considera-se 

conurbação somente como o simples encontro entre duas cidades. Posteriormente, a 

conurbação onde é hoje a RMG se generalizou como um fenômeno urbano, que não 

representava mais somente o encontro entre cidades, mas a integração entre municípios 

vizinhos.  

No período de 1960, 1970 e 1980 a conurbação entre Goiânia e Aparecida de 

Goiânia e o crescimento urbano dos outros centros que se localizavam próximos à 

capital, se enquadraria no processo inicial de formação do Aglomerado Urbano de 

Goiânia, conforme já foi discutido, com base em Beaujeu-Garnier (1980). Vale lembrar 

que a década de 1980 foi o período de criação do Aglomerado Urbano de Goiânia 

(AGLUG). Somente após a década de 1990 que o desenvolvimento urbano da RMG pôde 

ser considerado uma conurbação no sentido conceitual, aquele apontado por Geddes 

(1994) e Beaujeu-Garnier (1980), ou seja, uma conurbação que apresenta “várias 

cabeças”, nodalidades e articulação entre entorno e a cidade pólo.  

A partir do momento em que houve um processo avançado de “encontro entre 

cidades” (conurbação física), e de integração intermunicipal, como também a 

congregação de situações similares entre os municípios do entorno de Goiânia, formando 

assim uma região com especificidade própria, que foi considerada a existência da RMG 

como uma metrópole no sentido estrito da palavra, sendo a escala intra-metropolitana 

uma nova escala montada em Goiás. 

Os elementos motivadores dessa conurbação foram vários. Dentre eles, e um 

dos mais importantes, foi a ação do poder público como incentivador da indústria da 

suburbanização, conforme destacou Moraes (1991). Juntamente com o Estado, a 

iniciativa privada contribuiu com os fatores responsáveis pela conurbação e a expansão 

generalizada das periferias de Goiânia e posteriormente, com a expansão urbana dos 
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municípios do entorno. Outro elemento que merece destaque são as políticas de 

transportes coletivos, drenando a população, renda e o emprego, fomentando a 

mobilidade e o parcelamento do solo das periferias. A multiplicação de pólos econômicos 

secundários nas periferias também impulsionaram a atração de população e o 

desenvolvimento urbano desigual, promovendo a conurbação entre Goiânia e Aparecida 

de Goiânia. 

A diversificação e modernização das atividades econômicas de Goiânia 

também contribuíram para a construção de um pólo regional, sendo assim um fator 

responsável pela atração de migrações das mais diversas áreas da nação, que se 

dirigiam para Goiânia, e quando ela não mais suportou, ou quando acharam necessário 

depositar esse novo contingente humano de trabalhos braçais ou de sub-trabalhadores, 

direcionaram os assentamentos humanos para os municípios vizinhos, caso emblemático 

de Aparecida de Goiânia15. Com relação a esse fenômeno Johnson (1974, p. 34) 

argumenta que as grandes aglomerações urbanas, “debido a su economía dinâmica y a 

la gran proporción de población imigrada que contienen, atraen a más inmigrantes de los 

que teóricamente les corresponderían”. 

O fácil acesso pela terra urbana nos arrabaldes de Goiânia e a oferta de 

empregos contribuiu fortemente com os processos de periferização e conurbação. E um 

último elemento relevante de se considerar para essa pesquisa, sabendo que existem 

vários outros, foi a expansão urbana induzida pelos vetores de crescimento urbano, que 

são determinados pelas vias e rodovias de integração inter-municipal, assunto que será 

tratado mais à frente. 

Após o desenvolvimento das conurbações, gradativamente, foi se montando 

uma metrópole espraiada, nas décadas de 1980 e 1990. A concentração urbana de 

Goiânia contrastava com os vazios urbanos de Aparecida de Goiânia, que perduram até 

hoje, e os outros loteamentos dispersos que iam surgindo nas proximidades de Senador 

Canedo e Trindade. Essa estrutura dispersa começou a ser desfeita no momento atual, 

fortalecendo assim a idéia da metrópole Goiânia ou da RMG como uma região integrada 

e dinâmica. Por outro lado, o termo metropolização de Goiânia tornaria insuficiente, pois 

não houve na década de 1970 e 1980 uma metropolização, e sim, uma periferização, em 

síntese, uma simples expansão urbana conforme defende Clark (1985). 

Com base nas discussões teóricas defendidas por Moraes (1991), Cavalcanti 

(2001) e Marinho (2005), entre outros, a partir da década de 1970, a região sul de 

Goiânia sofreu acirrada expansão urbana, conurbando-se com Aparecida de Goiânia. 

                                                 
15

 É de consciência do autor deste trabalho a importância do fenômeno da expansão urbana de Aparecida de 
Goiânia e seus condicionantes para justificar o momento de metropolização de Goiânia. Esses 
condicionantes serão abordados com mais perspicácia no próximo capítulo, pois nesse momento o objetivo é 
apontar os elementos principais responsáveis pela conurbação. 
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Essa expansão urbana no sentido sul da capital foi posteriormente sofrendo grande 

valorização fundiária e imobiliária, sendo hoje uma das regiões mais valorizadas da 

capital. Marinho (2005, p. 77) argumenta que a abertura da via T – 63 impulsionou a 

mobilidade e o desenvolvimento da região, e a “pavimentação das vias da faixa sul 

dinamizou a sua acessibilidade, contribuindo, assim, para a produção de uma localização 

otimizada na capital”. 

Essas modificações no espaço intra-urbano de Goiânia causaram a 

valorização do solo urbano e um maior acirramento da conquista pela moradia, fazendo 

com que a população que chegava, buscasse novas áreas. Na mesma dinâmica 

metropolitana de Goiânia, as cidades de Aparecida de Goiânia, inicialmente, e 

posteriormente, Trindade e Senador Canedo foram sendo impactadas pelo crescimento 

desordenado. Somente Senador Canedo não é anterior à Goiânia, mas Trindade e 

Aparecida de Goiânia são pretéritas à capital. A primeira surgiu no século XIX e a última 

no início do século XX. O crescimento explosivo que elas sofreram, causou fortes 

impactos nas suas estruturas internas, justificando assim diferentes padrões de 

conurbação na RMG, assunto que será tratado no próximo item. 

 

1.4.1 – Os vetores de crescimento urbano e a mobilidade intra-metropolitana 

 

 Na grande cidade, o direito à mobilidade se torna uma ordem fundamental, e 

por isso ele está agregado às determinações de poder e dominação. Levy (2002, p. 10), 

ao fazer uma consideração apurada sobre a importância da mobilidade argumenta que 

ela é “um sistema de movimentos potenciais, mais ou menos atualizados, que 

denominaremos de virtualidades. [...] A mobilidade torna-se possível porque existe uma 

oferta de mobilidade, a acessibilidade”, trazendo consigo a composição do capital social 

dos indivíduos. Levy (2002, p. 2) também chama a atenção para a relação entre 

mobilidade e a urbanização, mostrando a estreita relação entre vetores de crescimento 

urbano e a mobilidade intra-metropolitana:  

 

Contudo, a realização prática da urbanidade passa pela existência de vários 
lugares tão interrelacionados quanto possível, a fim de que tudo ocorra como se 
eles constituíssem um único lugar. A técnica mais eficaz para tornar a mobilidade 
supérflua se encontra justamente na própria mobilidade. A urbanização é, por 
princípio, portadora de um crescimento das mobilidades intra- urbanas. 

 

 O citado autor ainda argumenta para a condição de virtualidade da mobilidade 

e levanta a seguinte questão: a que parte do espaço urbano podemos ter acesso? Essa 

questão enseja a prerrogativa de que com a mobilidade potencialmente os indivíduos têm 

acesso a todas as áreas da cidade, porém os fatores determinantes de renda e 
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territorialização do espaço por determinados grupos sociais causam segregação espacial. 

Outro fator importante a ser considerado é o distanciamento dos indivíduos de 

determinados locais da cidade, contemplados com objetos de consumo coletivo e os 

desgastantes itinerários que os citadinos exercem dentro dos ônibus, como exemplo, 

deslocando das periferias para o centro, havendo uma íntima ligação entre 

policentralidade e qualificação da mobilidade. 

 Com relação a esse assunto, Arrais (2005, p. 351) mostra que “na análise 

RMG não podemos deixar de notar a primazia de Goiânia, ou seja, como foi construída 

sua centralidade”. Essa polarização causa um dilema aos habitantes das cidades no 

entorno de Goiânia, pois não encontram serviços necessários nos seus municípios, 

ficando obrigados a migrarem em busca não somente de trabalho, mas de serviços 

coletivos, como hospitais, escolas, serviços de bancos etc., fazendo com que Goiânia 

acabe drenando a renda desses municípios, concentrando mais poder e fragilizando a 

autonomia dos municípios a sua volta. Essa condição de dependência e não de interação 

dos municípios do entorno de Goiânia levou Arrais (2005, p. 353) a chamar a atenção 

para o desafio político desse fenômeno: 

 

A disparidade que se construiu na relação de Goiânia com os demais municípios 
da RMG, compreendida à luz da mobilidade e centralização, sugere não somente 
um desafio interpretativo, mas antes de tudo, um desafio político. É preciso 
pensar alternativas institucionais que atendam às demandas de todas as cidades 
da RMG, com políticas de geração de emprego e também descentralização dos 
serviços públicos. [...] Ao pensar e sugerir um equilíbrio entre mobilidade e 
centralidade, estamos pensando, antes de tudo, no rompimento de um padrão de 
fragmentação do tecido territorial próprio dos ambientes metropolitanos. 

 

Os dados mostram uma atração muito forte de Goiânia aos municípios de seu 

entorno, sendo os casos de Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Goianira e Trindade 

os mais relevantes. Mas vale ressaltar que atrás da forte migração pendular existente 

entre esses municípios e Goiânia, há a necessidade de se averiguar as novas 

centralidades que surgem no seu interior, causadoras de modificações, e não eliminação 

dos padrões de integração e mobilidade. 

Com base nos dados da tabela 07, apesar de populosa e dinâmica, Aparecida 

de Goiânia tem 43,3% da sua população trabalhadora e estudante realizando suas 

atividades na capital do Estado. Em Senador Canedo, o movimento pendular chega a 

47,8% da população, Goianira fica com 35,9% dos seus citadinos se deslocando 

diariamente para escola ou trabalho, em Trindade, 25,9% exercem esse tipo de 

migração, tendo o menor percentual de migração dos municípios citados. Esses números 

mostram o poder de atração e concentração da capital estadual, como já foi destacado, 

ocasionando o deslocamento dos citadinos para Goiânia durante o dia e o retorno 
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durante a noite para suas residência, esse fenômeno é denominado, de forma pejorativa, 

de cidade dormitório.  

Por sua vez, essa dinâmica pendular não deve ser encarada com espanto, 

como é feito comumente. Devem ser verificadas outras variáveis, como por exemplo, a 

formação de centralidades capazes de atender essa população migrante pendular. A 

cidade não tem que segregar pessoas em determinados núcleos nem obrigar pessoas a 

sofrerem deslocando-se por grandes distâncias, ela tem que possibilitar a fluidez da 

mobilidade e a integração inter-municipal de forma qualitativa. Para se ter uma idéia, 

Davis (1993), em Cidade de Quartzo, argumenta que Los Angels a cada dia se 

enclausura e isso se agrava com os movimentos pendulares dos subúrbios ricos para os 

centros financeiros (CBD), tornando-a em uma cidade fantasma. 

  

Tabela 07 - Região Metropolitana de Goiânia: População Residente 15 Anos e 
Mais de Idade que Trabalha ou Estuda e Pessoas que Realizaram Movimento 

Pendular – 2000 

Municípios 

Número de pessoas de 15 anos e mais de idade 

C/B  
(em %) 

D/C 
(em %) 

Total  
(A) 

Que trabalham ou estudam 

Total  
(B) 

fora do 
município de 
residência 

(C)  

dirigindo-se 
 ao pólo 

metropolitano 
(D) 

Abadia de 
Goiás 

3.400 2.319 705 620 30,4 87,9 

Aparecida 
de Goiânia 

228.427 161.675 69.958 66.164 43,3 94,6 

Aragoiânia 4.550 3.037 398 332 13,1 83,4 

Goianápolis 7.318 4.603 222 36 4,8 16,3 

Goiânia 812.707 589.498 15.352 0 2,6 0,0 

Goianira 12.934 8.417 3.021 2.748 35,9 91,0 

Hidrolândia 9.291 6.104 704 593 11,5 84,3 

Nerópolis 13.049 9.203 1.176 926 12,8 78,7 

Santo 
Antonio de 
Goiás 

2.167 1.452 305 265 21,0 87,1 

Senador 
Canedo  

35.065 23.410 11.199 10.475 47,8 93,5 

Trindade 56.975 36.524 9.453 8.289 25,9 87,7 

Total 1.185.883 846.241 112.492 90.449 13,3 80,4 
Fonte: IBGE. Censo demográfico 2000. (Metrodata)    

 

No caso específico da RMG, existe a variável do movimento pendular do sub-

trabalhador para a construção civil, ou para os serviços domésticos, ou para a 

informalidade, entre outros; e existe o movimento inverso, dos empresários, dirigentes de 

empresas, profissionais liberais, administradores, funcionários públicos etc. que, em sua 

maioria, se dirigem de Goiânia para Aparecida de Goiânia, ocupando postos de trabalho 
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nos distritos industriais e empresariais, nos hospitais e clínicas, nas universidades etc., 

conforme destacou Arrais (2006). Se a cidade apresenta dinamismo, contendo escolas, 

hospitais e, conseqüentemente, emprego, o movimento pendular tende a diminuir, ou 

pode inverter parcialmente sua direção. Ao que tudo indica, existe uma ligação forte entre 

estágio da conurbação, diversificação econômica (sub-centralidade) e a redução do 

status de cidade dormitório, conforme mostrou Pinto (2006). 

A mobilidade intra-metropolitana na RMG se desenvolve pelos eixos viários 

que ligam as cidades do entorno de Goiânia. Hidrolândia e Aparecida de Goiânia estão 

integradas pela BR – 153, Aragoiânia e também Aparecida de Goiânia estão integradas 

pela GO – 040, Senador Canedo está ligada por vias intra-urbanas e a GO – 010, 

Trindade está integrada pela GO – 060, Abadia de Goiás está ligada à Goiânia pela BR – 

060, Goianira, pela GO – 070 e Nerópolis pela GO – 080. Em quase todas as rodovias 

ocorre a reprodução do espaço urbano, desenvolvendo-se novas conurbações.  

 O mapa sobre a expansão urbana da RMG (mapa 06) ilustra o quanto os 

eixos rodoviários foram determinantes para o lineamento do crescimento urbano da 

RMG. A maior extensão do tecido urbano segue para a região sul, delineando profunda 

conurbação entre Goiânia e Aparecida de Goiânia. Trindade, Senador Canedo e Goianira 

apresentam relativo estágio de conurbação, e Hidrolândia e Aragoiânia apresentam 

iniciado fenômeno de conurbação.  

O primeiro padrão de conurbação (padrão A), é o de Aparecida de Goiânia 

com a capital estadual. Outro modelo de conurbação se desenhou no sentido oeste e 

noroeste da capital, através dos municípios de Trindade e Goianira, e das rodovias GO- 

060 e GO – 070, respectivamente, sendo a conurbação de Goianira mais recente do que 

a de Trindade (padrão B). O outro padrão de conurbação é o de Senador Canedo, no 

sentido leste da capital, este está ligado à ação induzida do estado em promover 

assentamentos humanos ligados a moradia popular (padrão C). Há também um padrão 

(D) de conurbação similar entre os municípios de Hidrolândia (ao sul de Aparecida de 

Goiânia) e Aragoiânia (sudoeste de Aparecida de Goiânia), sendo uma conurbação que 

se encontra em estágio inicial e se forma fisicamente com a cidade de Aparecida de 

Goiânia, sabendo que existe também forte integração funcional com a capital, 

completando a organização das conurbações da RMG. Mas o que chama a atenção 

dessa conurbação embrionária é a sua morfologia urbana, pois está ligada não aos 

processos de produção do espaço urbano e sim do espaço peri-urbano ou rural-urbano 

como denomina Johnson (1974). Mais importante do que classificar a forma da 

conurbação, é necessário compreender os seus vetores de expansão e sua integração, 

que é amarrada pela mobilidade intra-metropolitana. 

Segundo Villaça (1998, p. 82), os eixos viários são um dos elementos mais 
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determinantes para o crescimento urbano e a constituição da conurbação. “A medida que 

a cidade cresce, ela se apropria e absorve os trechos urbanos das vias regionais, como 

nos casos das rodovias antigas que, com o tempo, se transformaram em vias urbanas”.  

 

 
Mapa 06: Região Metropolitana de Goiânia – expansão urbana (2000). 

 

A partir do momento que a malha urbana de Goiânia “transbordou” para 

Aparecida de Goiânia, conforme está ilustrado no mapa 06, Aparecida de Goiânia 

“transborda-se” para Hidrolândia. Na verdade, ocorre é uma indução do crescimento 

urbano e não um transbordamento propriamente dito, pois não deve-se esquecer que o 

município que sofre crescimento, em decorrência da demanda metropolitana, já tinha 
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velhas formas espaciais que vão sendo ressignificadas ou descaracterizadas. Além da 

região sul da RMG, a região oeste apresenta considerada expansão urbana, composta 

por dispersos loteamentos, principalmente nos municípios de Goiânia e Trindade, o 

mesmo acontece com a região noroeste. Boggione, Ferreira e Silva (2005, p. 687) tratam 

desse assunto e mostram que os vetores do crescimento urbano de Goiânia estão mais 

acirrados nas regiões tratadas anteriormente, sintetizando a argumentação da seguinte 

forma: 

Entre os anos de 1975 e 2002, a área urbana de Goiânia praticamente duplicou, 
sendo que os setores norte e oeste foram os que apresentaram maiores 
expansões. Em particular, a região sul foi o que apresentou menor expansão e 
nos próximos anos esta região não mais se expandirá, pois naquela região a 
área urbana de Goiânia já atingiu o limite municipal, contudo é importante em 
trabalhos futuros, mensurar os vetores de crescimento da área urbana do 
município de Aparecida de Goiânia, que atualmente tem sua expansão 
influenciada por Goiânia. 

 

Em decorrência desses vetores de crescimento urbano foram se construindo 

distintos padrões de conurbação entre Goiânia e as cidades do seu entorno. Essas 

conurbações receberam uma breve citação anteriormente, cabendo no próximo item 

discorrer sobre as suas especificidades, principalmente o caso de Aparecida de Goiânia, 

objeto de estudo do trabalho. 

 

 

1.4.2 – Os padrões de conurbação: Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianira, 

Senador Canedo, Hidrolândia e Aragoiânia 

 

 Conforme foi enfatizado, na RMG existem diferenciados estágios de 

conurbação. Distintos no sentido de tempo de formação, grau de contato entre os tecidos 

urbanos de Goiânia, integração funcional entre os municípios, e por último, diversificação 

e dinamização econômica, reproduzindo maior ou menor autonomia e 

complementaridade entre os municípios que se conurbam com o pólo. De forma objetiva, 

na RMG se desenvolveu quatro estágios diferenciados de conurbação: a conurbação 

Aparecida de Goiânia com Goiânia, depois a conurbação Trindade/Goianira com Goiânia, 

seguida pela conurbação Senador Canedo com Goiânia, e por último, o estágio inicial da 

conurbação Aragoiânia/Hidrolândia com Aparecida de Goiânia, conforme é demonstrado 

no quadro 02. 

O primeiro caso se iniciou na década de 1960, motivada pela expansão 

urbana induzida pela ação do poder público, como gestor do território, facilitando o 

parcelamento do solo e ocupação desordenada fora do município de Goiânia, 

conseqüentemente, no município de Aparecida de Goiânia. A ação do poder público teve 
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como respaldo o discurso de amenizar as distorções que estavam se montando na nova 

capital Estadual, planejada três décadas atrás. Essa primeira conurbação (conurbação 

Aparecida), nas últimas décadas, vem sofrendo reestruturações, tendo como síntese a 

formação de novas centralidades, dinamização econômica (pólos empresariais e 

industriais) e valorização do solo urbano (condomínios fechados verticais e horizontais), 

fortalecendo sua diferenciação das demais (ver mapa 06). Na conurbação Aparecida, sua 

vinculação maior se dá, evidentemente, devido à localização na região sul de Goiânia, 

por outro lado, é uma conurbação integrada à quase todas as áreas da porção centro-sul 

da capital, pois a extensa área limitada com Goiânia e as várias vias e rodovias de 

acesso possibilitam esse comportamento.  

 

Tabela 08: Os padrões de conurbação na Região Metropolitana de Goiânia 

Nome da 
conurbação 

Que cidades 
conurbam-se 

Região que 
conurba-se 

Principais características 

A Aparecida 
Aparecida de 
Goiânia com 

Goiânia 

Sul de 
Goiânia 

- Densidade de contato físico com 
Goiânia; 
- Novas centralidades; 
- Novas lógicas de mobilidade; 
- Especulação e valorização 
imobiliária. 

B 
Trindade/ 
Goianira 

Trindade e 
Goianira com 

Goiânia 

Noroeste e 
oeste de 
Goiânia 

- Expansão urbana desordenada 
dirigida pela iniciativa privada; 
- Fragmentação dos bairros; 
- Ocupação popular da terra urbana. 

C 
Senador 
Canedo 

Senador 
Canedo com 

Goiânia 

Leste de 
Goiânia 

- Ocupação dispersa dirigida pelo 
poder público; 
- Loteamentos populares e 
condomínios fechados; 
- Forte integração funcional com 
Goiânia. 

D 
Argoiânia/ 
Hidrolândia 

Aragoiânia e 
Hidrolândia 

com 
Aparecida de 

Goiânia 

Sul e 
Sudoeste 

de 
Aparecida 
de Goiânia 

- Estágio inicial de conurbação; 
- Reduzido contato físico com 
Aparecida de Goiânia 
- Ocupação rural-urbana do espaço. 

Fonte: Organização José Vandério Cirqueira Pinto – 2008. 

 

A segunda conurbação (conurbação Trindade/Goianira) se iniciou nos 

primeiros anos da década de 1990, e tem como impulsionadora as ações imobiliárias, em 

grande parte, da iniciativa privada, constituindo tanto novos condomínios horizontais 

(caso da região de Trindade), tanto loteamentos irregulares dispersos, como extensão do 

eixo industrial e de comércio varejista na rodovia GO – 070 (região de Goianira). Nessa 

conurbação existe uma característica principal ligada à coesão socioeconômica (setores 

populares), fragmentação dos setores conurbados e com baixa ligação ao centro 

tradicional dos municípios que pertencem, proliferação de comércio de bairro, devido à 
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demanda local produzida pela desintegração dos bairros aos centros comerciais, e 

lineamento da mancha urbana pelas rodovias e suas áreas adjacentes, estando mais 

integrada ao sub-centro de Campinas, em Goiânia, conforme alertaram Correa, Paula e 

Pinto (2005).  

 

 
Mapa 06: Conurbação entre Goiânia e Aparecida de Goiânia. 

 

O terceiro padrão é o da conurbação Senador Canedo. Nessa conurbação, o 

traço característico que lhe diferencia das demais é que na última década o poder 
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Estadual interferiu decisivamente no contato físico entre Senador Canedo e Goiânia, 

através da produção de loteamentos para classes populares. Portanto, é uma 

conurbação fortemente marcada pela ação estadual e a demanda habitacional produzida 

pela expansão urbana da região leste de Goiânia. Outro diferencial é que a conurbação 

Senador Canedo se integra à Goiânia por três vias de acesso, estando mais vinculada ao 

centro tradicional e aos sub-centros próximos da Avenida Anhanguera, na porção leste 

da capital. 

O último padrão de conurbação é o de Hidrolândia e Aragoiânia. Vale 

ressaltar que essas duas cidades apresentam contatos físicos com Aparecida de Goiânia 

ainda em estágio primário. A integração via mobilidade também é muito baixa, 

comparada com as outras conurbações, portanto a apresentação desse quadro de 

conurbação é uma antevisão do que alguns anos isso pode-se tornar. Mas no momento 

atual, o que se verifica é que essa conurbação se diferencia também por estar 

acontecendo entre Aparecida de Goiânia, Hidrolândia e Aragoiânia, ou seja, no segundo 

anel de expansão urbana da RMG. A conurbação Aragoiânia/Hidrolândia tem como 

agente estruturante a produção peri-urbana ou rural-urbana do espaço, conforme já foi 

destacado. Nas duas cidades, loteamentos tipo chácaras, e no caso de Hidrolândia, o 

distrito rural de Nova Fátima, ao sul do ribeirão das Lages que divide Hidrolândia de 

Aparecida de Goiânia, são os vetores de assentamento urbano das regiões, sendo assim, 

uma conurbação motivada pela auréola rural-urbana de setores de chácaras. Segundo 

Johnson (1974, p. 201), é na “aureola rururbana donde se mezclan varias características 

rurales y urbanas”. Sendo essas áreas uma indefinição ou fusão do urbano com o rural. 

 Mas o processo de conurbação que merece ser destacado é o de Aparecida 

de Goiânia, pois é a partir dele que pretende-se entender as recentes transformações 

ocorridas na RMG. Por isso, nesse primeiro capítulo, buscou-se destacar a necessidade 

de se investigar as aglomerações urbanas de uma forma mais totalizante, não 

descartando a contribuição da leitura localista. O objetivo almejado é evidenciar a 

emergência da problemática metropolitana que se instaurou RMG. É uma região densa, 

complexa, com forte concentração e fragmentação que delineiam contradições na 

integração e desenvolvimento das cidades conurbadas com Goiânia. 

 Com a consolidação de uma metrópole no interior de Goiás, o padrão urbano 

desse Estado se redirecionou. Goiânia não mais se articulava sozinha. Seu crescimento 

transbordou seus limites, através de um desenvolvimento metropolitano agressivo e 

perverso. Surgiram novas cidades impulsionadas pela forma metropolizante da capital, 

outras, embrionárias manifestações citadinas pretéritas, se periferizaram, formando um 

grau de suburbanização jamais visto em Goiás. Essa manifestação espectral tem ligação 

direta com a argumentação de Derrida (1994, p. 33), exposta no inicio do capítulo, de que 
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a injunção, ou a ordem impositiva de desenvolvimento urbano rígido, para ser una e 

coesa deve-se dividir, diferir de si mesma, falando a cada vez diversas vezes – e com 

diversas vozes. Assim terá uma Região Metropolitana múltipla e não fragmentada. 

 Fruto dessa fragmentação, Aparecida de Goiânia aparece agora como 

protagonista de um processo desigual e desordenado de assentamento humano, e não 

como sempre foi tratada com negligência. Enxergar as transformações internas que 

ocorrem nesse município, sua complexidade e articulação com Goiânia é o objeto de 

estudo desse trabalho, que tenta, a partir desse ponto, denunciar a fragmentação inscrita 

que caracteriza a RMG. Portanto, no próximo capítulo, faz-se necessário debruçar sobre 

a trajetória socioespacial de Aparecida de Goiânia. 
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CAPÍTULO 02: TRAJETÓRIA SOCIOESPACIAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA 

 

[...] a forma é o resíduo de estruturas que foram 
presentes no passado. [...] Nos conjuntos que o 
presente nos oferece, a configuração territorial, 
apresentada ou não em forma de paisagem, é a soma 
de pedaços de realizações atuais e de realizações do 
passado. 

       Milton Santos, 1994, p. 69. 

 

 Neste capítulo, o destaque será dado à escala municipal de Aparecida de 

Goiânia, mais especificamente aos elementos voltados à sua produção socioespacial. 

Após as considerações voltadas à urbanização do Estado de Goiás, situando a RMG 

como fenômeno urbano mais complexo e recente do Estado, como também, ter 

destacado algumas especificidades dos municípios que compõem a RMG, situando 

Aparecida de Goiânia como parte preponderante de um todo urbano, é necessário se 

dedicar no momento ao espaço intra-urbano aparecidense com mais precisão, 

materializando a proposta inicial do trabalho de transitar pelas escalas: ao partir da 

escala intra-metropolitana, passando pelo recorte municipal, chegando ao intra-urbano, 

tendo ao final o retorno às determinações da escala metropolitana, com visão de conjunto 

do processo. 

 Para fazer esse percurso pelas escalas utiliza-se a noção de trajetória 

socioespacial na intenção de capturar as transformações temporais, sociais e espaciais 

de Aparecida de Goiânia. Essa pré-condição de unir tempo, sociedade e espaço, além do 

aspecto cultural, político e econômico, parte da necessidade de abordar as múltiplas 

dimensões do espaço, conforme sugere Souza (2005). Utilizar uma única dimensão de 

análise, como também uma única escala é limitar a análise espacial. 

 Daí nasce a necessidade de se retornar a trajetória socioespacial de 

Aparecida de Goiânia. Mas por que trajetória? E, principalmente, por que socioespacial? 

É necessário esclarecer, com base em Rafestin (1993), que o espaço, ao ser apropriado 

por atores sociais, territorializado, sendo assim produzido por estes atores, que lhe 

transforma através da intervenção técnica diferenciada ao longo do tempo. Portanto, uma 

trajetória é um percurso realizado pelos atores daquele dado momento, que sofrem as 

mais diversas interferências de seu tempo, podendo ser redirecionada. Uma intervenção 

na trajetória socioespacial pode lhe orientar a outros sentidos, modificando sua estrutura 

pré-existente. Nesse sentido, nasce a proposta de percorrer a trajetória do espaço ao 

logo do tempo, justificando sua dinamicidade, suas deformidades e suas distintas 

funções. 
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 Vale ressaltar que o espaço aqui não deve ser visto somente como 

receptáculo das ações sociais, conforme defendeu Castells (2000), entre outros 

sociólogos. O espaço é produzido e responde às determinações sociais, segundo a 

reflexão de Santos (1996), ou seja, o citado autor, ao geografizar o conceito de prático-

inerte de Sartre (2002), afirma que ele tem a função de determinado-determinante, sendo 

melhor usar o conceito de inércia dinâmica. Em outro momento, Santos (2002, p. 162) 

mostra que a idéia de eventos é mais apropriada do que a de coisas: “O mundo é 

constituído pela totalidade de eventos e não de coisas”, afirma ele. A partir disso, a noção 

de trajetória socioespacial ganha maior significado, pois o que interfere no seu percurso 

são os eventos promovidos pelos distintos atores. É nesse ponto que a reflexão quer 

chegar, pois em Aparecida de Goiânia, distintos eventos promovidos pelos atores sociais 

transformaram a sua trajetória socioespacial, eventos que tentarão ser capturados com a 

proposta de periodização espaço-temporal, no decorrer deste capítulo. 

 E o caráter socioespacial? É entendimento do autor desse trabalho que no 

termo espacial, com base nos ensinamentos de Santos (1996), já está contido o caráter 

social. Então, para que colocar socioespacial e não somente espacial? A necessidade é 

simplesmente didática e semântica, a de dar impressão de dialética ininterrupta entre 

sociedade e o espaço (entre produtores e produtos um do outro), pois o termo espacial 

daria uma noção estática, ligada à forma, e ao contrário, o espaço é dinâmico, mas sua 

dinamicidade só é possível através da ação social movida ao longo do tempo: por isso 

trajetória socioespacial. 

 Por sua vez, é necessário dar crédito às diferenciações conceituais realizadas 

por Santos (1996 b). Segundo este autor, modo de produção, formação social e espacial 

são categorias interdependentes. O modo de produção é determinado através da 

formação social, e esta compreende uma estrutura técnico-produtiva, expressa 

geograficamente, por uma certa distribuição das atividades de produção. Ou seja, os 

diferentes lugares são o resultado da organização espacial dos modos de produção 

particulares. Mas conforme alerta Santos (1996 b, p. 23), as relações entre espaço e 

formação social são de outra ordem, “pues se forjan en un espacio particular y no en un 

espacio general, al igual que los modos de produccíon. Los modos de produccíon 

escriben la Historia en el tiempo, las formaciones sociales la escriben en el espacio”. 

 Conforme foi defendido, existe uma forte ligação entre formação social e 

produção espacial. Trazendo para o exemplo de Aparecida de Goiânia, ela está inserida 

em uma realidade geral ou totalizante, cadenciada pelos modos de produção, que 

sedimentam processualmente transformações na sua ordem temporal. Já a formação 

social aparecidense, fruto da organização dos modos de produção, integra-se ao espaço 

particular, local ou vivenciado, sendo ela a modeladora direta do espaço aparecidense, e 



 74 

 

este espaço mediante sua estrutura local/geral condiciona as ações das formações 

sociais. Na tentativa que discutir as transformações na organização socioespacial de 

Aparecida de Goiânia, esse trabalho tem como finalidade empreender a investigação 

espaço-temporal, assunto tratado no item abaixo. 

 

2.1 – Em busca de um enfoque espaço-temporal de Aparecida de Goiânia 

 

Enxergar o espaço aparecidense desvinculado dos seus condicionantes 

temporais acarreta um reducionismo, pois retira-lhe sua dinamicidade. Também, 

considerar somente os fatos históricos delineados ao longo do tempo aparecidense cai 

em um reducionismo tradicional. É necessário buscar o enfoque espaço-temporal de 

Aparecida de Goiânia, e isso é feito recorrendo-se a sua trajetória, considerando que ela 

é motivada pelos eventos temporais desenvolvidos pelos atores sociais, e esses eventos 

são materializados em forma de espaço geográfico.  

 Para esse entendimento soar de forma mais palpável, é necessário levantar a 

seguinte questão: Os municípios periféricos da RMG que surgiram antes de Goiânia - o 

caso específico de Aparecida de Goiânia – tiveram sua história espacial apagada, 

subsumida ou substituída pela a da capital estadual. Antes que essa afirmativa soe como 

negativa as concepções ortodoxas é necessário fazer algumas ressalvas: 

 Aparecida de Goiânia não é produto somente dos modos de produção 

totalizantes, pois se deve considerar a relevância da ação dos atores sociais 

locais no seu espaço intra-urbano em diferentes momentos históricos; 

 A história espacial aparecidense foi “apagada” no sentido que atores 

hegemônicos não a consideraram relevante para um entendimento de processo e 

colocaram outra em seu lugar, nesse caso, passou a referir a sua estrutura 

espacial como sub-produto de Goiânia. Esse comportamento forjado 

voluntariamente pelos atores hegemônicos do espaço que utilizam desse discurso 

para produzir propaganda populista de um determinado lugar, contraditoriamente 

inclui Aparecida de Goiânia no todo goianiense quando necessário a alguma 

manobra e exclui em outros momentos quando isso fere a construção ideológica 

da imagem do lugar, principalmente em uma cidade como Goiânia, que foi 

planejada e usufrui da idéia de organizada, repleta de qualidade de vida. Se 

Benko e Lipietz (1994) defendem a existência de regiões ganhadoras, dentro da 

RMG existe o município ganhador, que polariza os outros e suas representações, 

existindo um jogo ideológico e político de submissão dos municípios agregados à 

Goiânia.  
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 O paradoxal é que analistas sociais do espaço que se afirmam de posicionamento 

crítico reproduzem essa condição, tendo como prova a inexistência de nenhum 

trabalho que produza uma periodização espaço-temporal aparecidense. Esses 

teóricos não percebem que atualmente Aparecida de Goiânia está no processo 

metropolizante da RMG, que como foi mostrado no primeiro capítulo, está 

submetida a um ordenamento urbano de Goiás, do Brasil e dos países pobres, e 

quando são feitas teses sobre a geografia urbana de Goiânia, não vê Aparecida 

de Goiânia nem os municípios do seu entorno inclusos no processo. Por outro 

lado, quando se realizam trabalhos da RMG, não se considera uma região, e sim, 

várias cidades desligadas umas das outras, tendo Goiânia como pólo irradiador 

de desenvolvimento. Antes de considerar Aparecida de Goiânia no processo é 

necessário compreendê-la ela antes de existir o processo atual, destacando a que 

parte do todo ela se traduz. Isso leva à conclusão de que nossos analistas do 

espaço, implicitamente, reproduzem a ideologia dos atores hegemônicos do 

espaço, que consideram importante no processo somente os recortes espaciais 

ditos “seletos”, realizando uma visão historicista dos processos espaciais. 

 Através da afirmação que a produção espaço-temporal de Aparecida de Goiânia 

foi subsumida pela de Goiânia, não se tem a pretensão, obviamente, de negar a 

história aparecidense. Ao contrário, tem-se a intenção, através da proposta de 

periodização do município em questão, de enfatizar sua história. Somente com a 

periodização de cada município do entorno pode-se verificar realmente a história 

desses municípios e o desenhar de uma região forjada. Como exercício de 

reflexão, a metáfora é de que quando Goiânia foi instalada com toda sua 

protuberância tecno-burocrática modernista da época, “pôs-se ao chão” ou em 

“escombros” os povoados e pequenas cidades daquele Goiás rural, tornando-os 

insignificantes. Mas, ao contrário, eles faziam parte do processo de urbanização 

de Goiás naqueles tempos. Diante dos “escombros”, o serviço é escavar a história 

espacial, ou refazer a trajetória socioespacial subsumida. 

 Há de se considerar, com base em Santos e Silveira (2001) que o espaço-tempo 

apresenta deformidades e descontinuidades. Lembrando o que foi dito 

anteriormente, que a produção espacial local exercida pelos modos de produção 

são mais coesas e lineares. Nesse sentido a implantação de Goiânia no Goiás 

daquela época causou uma ruptura no padrão urbano, conforme já foi defendido 

anteriormente. Arrais e Pinto (2008), ao discutirem sobre as cidades de Goiânia e 

Brasília, afirmam que elas foram planejadas no intuito de exercer uma integração 

regional e nacional, respectivamente, a serviço de atores políticos capitalistas, e 

essa integração servem, efetivamente para a segregação e estratificação social. 
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Todavia, a RMG é a fragmentação do “enclave representado por Goiânia”, por 

isso mudou drasticamente o espaço em que foi instalada, forjando artificialmente 

uma região urbana, contraste ao contexto que foi inserida, alterando a 

continuidade temporal e forma espacial da região, sendo um novo padrão urbano 

imposto. 

 Em síntese, Aparecida de Goiânia sofreu interferências por ser o lugar mais 

próximo a Goiânia quando ela foi implantada. Talvez seja por isso que o centro 

histórico aparecidense não represente quase nenhum significado para os seus 

citadinos. Pois a cidade foi criada por atores rurais na década de 1920, 

posteriormente territorializada por grandiosas massas sociais de distintos lugares, 

com perspectivas históricas e representações espaciais próprias, fazendo de 

Aparecida de Goiânia a extensão da nova capital, e hoje representa a periferia 

conurbada da RMG.  

Feitas essas ponderações com o intuito de marcar um posicionamento teórico 

capaz de abordar as diversas dimensões do espaço urbano, o importante no momento é 

mostrar a necessidade de considerar a dimensão temporal no espaço, para que se 

consiga posteriormente propor a periodização de Aparecida de Goiânia. 

Conforme enfatizou Santos (1996, p. 201), os geógrafos sempre 

negligenciaram o tempo, e os historiadores, o espaço, e essa negligência causou sérios 

transtornos a análise espacial, tomando o exemplo da geografia, “pois a história não se 

escreve fora do espaço e o próprio espaço sendo social, não há sociedade a-espacial”. 

De forma mais contundente, Soja (1993) argumenta que o espaço sempre foi sujeitado a 

importância do tempo. Soja (op. cit) defende que num primeiro momento o historicismo 

em moda no período tradicional da ciência valorizava as ações dos Estados imperiais, e 

no segundo momento, a dedicação do marxismo aos processos temporais causou 

repulsa por parte dos intelectuais ao dar importância ao espaço, sendo visto como uma 

coisa sem vida e estática. O citado autor mostra que atualmente há uma emergência dos 

temas espaciais e que eles, entendidos em conjunto com a sociedade e suas ações 

materiais, são a síntese de fenômenos dinâmicos. O espaço no momento ganha força 

frente aos historicismos, pois forja uma nova perspectiva crítica: o materialismo histórico 

e geográfico. Em síntese, Soja (1993, p. 33) diz que: 

 

A reafirmação do espaço na teoria social crítica não requer a subordinação 
antagônica do tempo e da história, uma substituição e uma reposição simplistas. 
Ela constitui ao contrário, a convocação a um equilíbrio interpretativo adequado 
entre o espaço, o tempo e o ser social, ou aquilo que agora é possível 
denominar, mais explicitamente, de criação das geografias humanas, construção 
histórica e constituição da sociedade. Afirmar que, no contexto contemporâneo, é 
o espaço, e não o tempo, que esconde de nós as conseqüências é, por 
conseguinte, tanto um reconhecimento implícito de que a história foi até hoje 
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aceita como modo privilegiado da revelação e do discurso críticos, quanto a 
argumentação [...], já não é mais adequada. 

 

Vários autores brasileiros passaram a considerar a importância da 

perspectiva espaço-temporal, dentre eles Andrade (2004) e Moraes (2000), ou melhor, 

eles contam a história do Brasil de forma geográfica. Mediante a inseparabilidade entre o 

espaço e o tempo, Santos (1996, p. 209 – 210) argumenta que o espaço funciona como a 

acumulação desigual dos tempos, e mostra como os sistemas temporais se articulam em 

formas espaciais: 

 

Nosso problema será o de compreender os mecanismos de transcrição espacial 
dos sistemas temporais. Se o impacto de um sistema de tempo sobre uma fração 
de espaço não fosse recorrente, cada sistema temporal poderia imprimir 
completamente sua marca sobre o pedaço de espaço atingido.[...] Todas essas 
sobreposições atribuem a cada lugar uma combinação específica, uma 
significação particular que é, ao mesmo tempo, temporal e espacial. Poderíamos 
falar de um tempo espacial próprio a cada lugar. 

 

 Daí nasce à importância de se propor uma periodização de Aparecida de 

Goiânia, recorrendo a especificidade do seu lugar, mostrando particularidades próprias 

ao seu contexto tempo-espacial, não se limitando à argumentação estruturante 

unidimensional, que generaliza a interpretação do espaço urbano. É evidente que 

Aparecida de Goiânia está inserida em um contexto geral estruturante, mas é mais 

evidente ainda que suas diferenciações foram homogeneizadas devido às rupturas no 

seu tempo-espaço, que são nada mais do que períodos. Parafraseando Santos (1994), 

na epígrafe do início do capítulo, a forma de Aparecida de Goiânia é o resíduo de 

estruturas que foram presentes no passado e sua paisagem agora discrepante e 

fragmentada é a soma de pedaços de realizações atuais e de realizações do passado. 

 

2.2 - Sobre a necessidade de periodizar Aparecida de Goiânia 

 

 A cidade se estrutura mediante distintas ações dos sujeitos e grupos sociais 

nos diferentes tempos e espaços. Sabe-se que as metamorfoses que ocorrem nos 

espaços urbanos configuram heterotopias, conforme ensina Lefebvre (1999). Aparecida 

de Goiânia não foge a este caráter heterotópico. 

Todavia, propõem-se uma reflexão sobre trajeto espaço-temporal 

aparecidense. Se hoje são territorialidades fragmentadas, reproduzindo a lógica comum 

dos apêndices periféricos brasileiros, faz-se necessário refletir sobre o que levou 

Aparecida de Goiânia a chegar a este momento. Então, qual é o propósito de periodizar 

Aparecida de Goiânia? As ações particulares em períodos diferentes promoveram o 

estabelecimento de parceladas Aparecida de Goiânia, aguçando o interesse de verificar 
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como o espaço foi produzido e reproduzido nessa cidade ao longo do seu tempo espacial 

dinâmico.  

 Diante destas considerações, ao propor uma periodização de Aparecida de 

Goiânia, tenta-se responder algumas questões: o que promoveu a origem de Aparecida 

na década de 1920? Quais atores estavam envolvidos? O que impulsionou a transição de 

um simples povoado para uma periferia conurbada? Quais elementos são responsáveis 

pela atual reestruturação de Aparecida de Goiânia? Para tentar responder a essas 

questões, foi necessário propor uma periodização de Aparecida de Goiânia, organizada 

em quatro fases distintas, enfocando as peculiaridades e rupturas de cada fase. Mediante 

essa perspectiva, faz-se necessário refletir acerca da configuração do espaço urbano 

aparecidense, pois, segundo Santos e Silveira (2001, p. 24), as formas espaciais “tem um 

papel de controle devido ao seu tempo próprio, que modula os demais tempos”. 

 Ao se propor investigar as transformações internas ocorridas numa cidade 

específica, deve-se ater ao caráter temporal e espacial da leitura geográfica. Há autores 

que defendem a produção cartográfica das representações sociais (DELEUZE & 

GUATTARI, 1995). No caso específico de Grataloup (1991), a argumentação se volta 

para a interação entre espaço-tempo, onde destaca que a geografia atual vem a cada dia 

se desvinculando desse separatismo existente entre espacialidade e temporalidade, 

promovendo, através da geografia das redes urbanas e da vias de comunicação, uma 

leitura geográfica que cada vez mais congregue organização espaço-temporal, chegando 

o ponto de afirmar que o tempo é mapogênico. 

 Com outra perspectiva de análise Santos e Silveira (2001, p. 23) partem do 

princípio de que as “desigualdades ou desequilíbrios regionais reproduzem variáveis 

assincrônicas do espaço”, trazendo a tona à necessidade de periodização: 

 

A questão é escolher as variáveis-chave que, em cada pedaço do tempo, irão 
comandar o sistema de variáveis, esse sistema de eventos que denominamos 
período. Eis o princípio a partir do qual podemos valorizar os processos e 

reconhecer as novidades da história do território. 

  

Mas o cuidado que se deve ter ao propor uma periodização é na organização 

do períodos, os chamados eventos defendidos por Santos e Silveira (op. cit). A 

periodização segundo estes autores e também Grataloup (1991) não deve seguir cortes 

rígidos no tempo, pois o social se reproduz de forma mais ou menos organizada e de 

forma mais ou menos sincrônica, podendo haver descontinuidades e rupturas. Os 

eventos marcam o processo de transição dessas mudanças. 

 

Não temos, porém, a preocupação de estabelecer cortes rígidos. Ao contrário, 
desejamos realçar, sobretudo as épocas e menos os marcos que as separam. 
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Períodos são pedaços de tempo definidos por características que interagem e 
asseguram o movimento do todo. Mas essa interação se faz segundo um 
controle que assegura uma reprodução ordenada das características gerais, isto 
é, segundo uma organização. É a falência desta última, açoitada por uma 
evolução mais brutal de um ou de diversos fatores, que desmantela a harmonia 
do conjunto, determina a ruptura e permite dizer que se entrou em um novo 
período. (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p. 24). 

 

 Na proposta de periodização deste trabalho, utilizou-se essa mesma lógica 

explicitada acima, os marcos e datas utilizadas para a definição do início e fim dos 

períodos (representados no quadro 04) seguiram uma ordem ilustrativa, pois sabe-se que 

as mudanças não ocorrem efetivamente no ano delimitado de cada fase.  

Outra questão pertinente é a de periodizar Aparecida de Goiânia aos olhos de 

Goiânia, esta última faz parte do processo de produção espaço-temporal da cidade, mas 

não é a única responsável pelo seu desenvolvimento. Portanto, periodizar Aparecida de 

Goiânia inclusa somente pela perspectiva da articulação espacial cindida por Goiânia é 

apagar os elementos chave de sua origem, que influenciam até hoje sua lógica atual. É 

apagar sua gênese, removendo as ações dos atores sociais que se afirmaram no 

tempo/espaço aparecidense. Retornar ao aglomerado metropolitano que dele Aparecida 

de Goiânia participa, também o faz necessário em um segundo momento, pois 

proporciona visualizar a complexidade do processo metropolizante como um todo. 

Conforme afirma Grataloup (1991, p. 157), periodizar parte da ação de recortar e 

“identificar o particular a partir do geral”. 

No quadro 09, a intenção de demonstrar a trajetória espacial de Aparecida de 

Goiânia suscita a necessidade de organização de uma periodização, pois ele ilustra da 

seguinte forma: existem dois momentos decisivos nesse processo de construção espaço-

temporal aparecidense, o primeiro momento refere-se à sua origem rural e aos interesses 

locais desenvolvidos pela igreja e pelos fazendeiros, reproduzindo a lógica comum 

daquele período, e o segundo momento está ligado aos impactos da metropolização de 

Goiânia. Este último foi um divisor de água na transformação espacial aparecidense. O 

quadro 09 ilustra desde a origem de Aparecida de Goiânia, passando pelo impacto da 

implantação de Goiânia, pelo crescimento desordenado de Aparecida de Goiânia, até sua 

atual reestruturação, organizando sua trajetória em quatro momentos distintos.  

Com relação à periodização, Goiânia tem várias propostas, a exemplo de 

Moraes (1991); do Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia, o PDIG (1992); da 

proposta de Chaveiro (2001) e de Paula (2003). Seguindo o exemplo dessas propostas 

de periodizações, analisando seu resultado positivo, torna-se fundamental propor uma 

periodização aparecidense. Deve-se reconhecer que Aparecida de Goiânia tem sua 

história própria, pretérita à da capital. Por outro lado, não se tem a intenção de 

negligenciar que Aparecida de Goiânia tem sua forma e função reorientada à lógica 
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urbana de Goiânia. Dizer que sua formação se confunde com o processo de 

metropolização de Goiânia não pode significar apagamento de suas particularidades 

originadas do seu passado, em um tempo que a estrutura urbana goiana era totalmente 

diferente do que quando Goiânia passou a existir. 

 

 
Quadro 09: Trajetória espacial de Aparecida de Goiânia. 
Fonte: José Vandério Cirqueira Pinto – 2008.   

 

No caso de Aparecida de Goiânia propõem-se quatro fases para a 

constituição da sua periodização (tabela 10). Na tentativa de se detalhar os eventos 

apresentados acima (quadro 09), define-se que a primeira fase aborda desde a origem do 

povoado aparecidense, em 1922 até 1935. A segunda destaca o período de 1935 até 

1963. A terceira fase vai de 1963 até 1990. E a última, delonga-se de 1990 até os dias 

atuais. Considerou-se como base da periodização o parcelamento do solo urbano e as 

manifestações ocorridas no seu curto tempo de existência, tendo como finalidade a 
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construção do tempo mapogênico proposto por Grataloup (1991), pois à medida que a 

cidade crescia, as transformações ocorriam e os eventos caracterizavam novas lógicas 

socioespaciais, o tempo aparecidense ia sendo mapeado, representado através da 

periodização e do parcelamento do solo urbano. 

 

Tabela 10: Síntese das fases espaço-temporal de Aparecida de Goiânia 

Período Tema Características norteadoras 

De 1922 a 
1935 

Origem do povoado no 
contexto rural goiano. 

Origem religiosa; Povoado rural; 
incorporação ao município de Goiânia 
(pouca proximidade com a capital). 

De 1935 a 
1963 

Entrelaçamento 
descontínuo com a 
capital e emancipação 
política. 

Consolidação do distrito de Aparecida; 
novos loteamentos descontínuos do núcleo 
original; incremento populacional e 
conurbação (dependência da capital). 

De 1963 a 
1990 

Crescimento urbano 
desordenado e 
periferização. 

Zona receptora de migração; intenso 
parcelamento do solo; desordenamento 
urbano e falta de infra-estrutura básica 
(estereótipo de “cidade dormitório”). 

De 1990 
até dias 
atuais 

Novas funcionalidades 
no espaço fragmentado 

Contenção ao parcelamento do solo; 
implantação descontínua de infra-estrutura 
urbana; novas centralidades; relação de 
complementaridade e interdependência 
com Goiânia (periferia dinâmica). 

Fonte: José Vandério Cirqueira Pinto. 

 

Conseqüentemente, cada período de Aparecida de Goiânia estava mediado 

por um período de grandes transformações no Estado de Goiás e no Brasil: o primeiro se 

estendeu pela década de 1920, momento caracterizado pela ruralização da economia 

goiana e incorporação de Goiás à economia nacional, através da construção de estradas 

de ferro e de rodagens. O país também vivia esse momento de estradismo e tinha a 

necessidade de ampliar a infra-estrutura das regiões e integrá-las por meio de redes. O 

ex-presidente Washignton Luiz tinha como lema a frase: “Administrar é construir 

estradas”, conforme demonstrou Calmon (1963, p. 2253).  

Posteriormente, entre as décadas de 1930 e 1960, iniciava um novo momento 

político nacional (o getulismo) que acarretou impactos de ordem econômica e geográfica 

no país. Goiás sentiu essas transformações com a construção de Goiânia e a 

necessidade de “Marcha para Oeste”, materializada na implantação da CANG, conforme 

já foi destacado no primeiro capítulo. No período que se estendeu da metade da década 

de 1960 a 1980, o país passou pela Ditadura Militar, momento no qual houve forte 

interesse pelo incremento populacional das cidades e dinamismo econômico, não se 

esquecendo da ampliação das desigualdades sociais. Nesse período, Goiânia passou por 

franco desenvolvimento, e se fortaleceu como uma grande cidade, e Aparecida de 
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Goiânia passou por grandes transformações relacionados ao crescimento urbano e 

desenvolvimento da instabilidade urbana.  

Para finalizar, após a década de 1990, o país entrou na fase de 

redemocratização e reestruturação econômica (com o neoliberalismo), e é após esse 

período que Aparecida de Goiânia começa a transformar sua estrutura intra-urbana, a 

crescer de forma indiscriminada, a incrementar seu potencial econômico e transformar 

sua organização socioespacial. Todavia, na tentativa de sintetizar as características de 

cada fase pelo qual Aparecida de Goiânia passou, é necessário recorrer à proposta de 

periodização. 

 

2.2.1 - Primeira fase (1922 – 1935): Origem do povoado no contexto rural 

 

 A principal característica da primeira fase foi o contexto rural que envolvia o 

estado de Goiás e Aparecida16, como as demais cidades e povoados da sua volta não 

fugiam dessa lógica. Melo17 (2002), destaca que Aparecida nasceu sob o signo da 

contradição e da oportunidade. Como lugarejo, teve seu início inspirado pela imposição 

da religiosidade apregoada pela Igreja Apostólica Romana nos idos de 1922. 

Barbosa, Gomes, Teixeira Neto (2004) destacam os diferentes fatores que 

criaram, ativaram e reanimaram as cidades goianas. Dentre estes, no caso de Aparecida, 

estavam a imposição religiosa, que se estabeleceu como fator indispensável na 

efetivação política e ideológica. Outro fator estava ligado à condição agro-pastoril, 

representada pelos fazendeiros locais. Era costume comum naquela época, eles serem o 

poder político e administrativo dos vilarejos. Os fazendeiros da região doavam terras à 

igreja no intuito de constituir o patrimônio. Segundo Ortêncio (1983, p. 324) patrimônio é 

entendido como “doação de uma gleba de terra que um fazendeiro faz à igreja, cuja 

currutela será formada pelos sitiantes da redondeza, onde têm a oportunidade de 

colocarem os seus filhos na escola”. Vale destacar que atrás da idéia de patrimônio 

estava a imposição política dos fazendeiros, que se portavam como os atores locais 

territorializadores. Com o patrimônio os fazendeiros fortaleciam seu poder, se 

posicionando como reguladores das relações sociais que se desenvolviam naquele 

território que fora fruto das suas intervenções pioneiras. 

No caso de Aparecida, a doação de terras de fazendeiros locais localizados 

no município de Campinas (hoje bairro de Goiânia) teve como principal objetivo a 

                                                 
16

 Ao longo dos períodos apresentados será considerado o nome que Aparecida de Goiânia tinha em cada 
momento histórico. No período referente à primeira fase o povoado era denominado de Aparecida, e 
conhecido popularmente como Aparecidinha.  
17

 Freud de Melo, e seu irmão Tanner de Melo foram incentivadores da emancipação do município de 
Aparecida de Goiânia e se constituíram também, como prefeitos do município no período do final dos anos de 
1960 até início de 1980. 
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formação de uma localidade religiosa e, conseqüentemente, o embrião de um vilarejo 

comercial que atendesse a região, pois Aparecida estava distante de Campinas (cidade 

mais próxima na época) e distante de Santo Antônio das Grimpas, hoje município de 

Hidrolândia (próspero povoado de Pouso Alto, hoje Piracanjuba). Essa organização 

espacial fortalecia territorialização dos interesses econômicos dos fazendeiros envolvidos 

com o patrimônio, havendo assim, uma estreita ligação entre articulação econômica e 

imposição religiosa, resultando na formação do sítio urbano inicial. A formação do 

patrimônio de Aparecida foi a síntese da relação econômica e religiosa empreendida 

pelos atores hegemônicos locais, sendo o fator determinante da configuração da sua 

paisagem. O Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição de Goiânia de 04 de março 

de 2002 comprova a doação de terras para a formação do povoado de Aparecida em 

1922, onde registra: 

 

“uma parte de terras de campos, composta de 2 alqueires, de terras, sitas neste 
município, na FASENDA SANTO ANTÔNIO. [...] em que é adquirente MITRA 
ARQUIDIOCESANA DE GOIÁS, e, são transmitentes JOSÉ CÂNDIDO DE 
QUEIROZ, e sua mulher dona MARIA ELIAS DE DEUS digo de JESUS, 
residentes neste município, conforme cert. ext. de esc. púb., de doação, lav. Em 
18 de março de 1922, lav. Pelo 1º tab., de então, Clemente Rochedo de Abreu, do 
ext. termo de Campinas”. (Grifos do documento). 

 

 A manifestação religiosa (ideológica) e a imposição rural (política), 

favoreceram a gênese daquele povoado, forjando na sua paisagem urbana o caráter 

religioso, que tinha a destinação comum a todas as vilas rurais daquela época (ver foto 

01). Segundo Ortêncio (1983), o nome de Aparecida deve-se à padroeira do povoado: 

Nossa Senhora Aparecida. Os primórdios da evolução social do pequeno povoado 

repousaram na capelinha em homenagem à padroeira.  
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Foto 01: Povoado de Aparecida em festividade religiosa na década de 1940. Detalhe da igreja Nossa 

Senhora Aparecida e as primeiras casas ao fundo. A Cruz de madeira, a capela e algumas casas ainda 
resistem no centro histórico.  
Fonte: <http://www.camaradeaparecida.go.gov.br/> (acesso em 10/01/2007). 

 

Na mesma região de Aparecida, outros povoados e cidades surgiram sob a 

mesma articulação. Segundo a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, do Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE, 1958), Hidrolândia nasceu em “1895, quando 

se fizeram as primeiras doações de terras para construir o patrimônio. [...] A causa 

determinante da fundação do povoado foi a capelinha dedicada a Santo Antônio, hoje 

padroeiro da cidade”. (IBGE, 1958, p. 209). Aparecida e Hidrolândia seguiram da mesma 

lógica embrionária iniciada por Itaberaí, Inhumas, Piracanjuba, Bela Vista, Trindade, 

Nerópolis, Goianira (IBGE, 1958), Campinas (CAMPOS, 1985), entre outras. Elas 

surgiram através da doação de terras (constituição do patrimônio) e imposição religiosa, e 

todas iniciaram em volta de capelas. 

Como ocorre com freqüência, os primeiros habitantes aparecidenses foram os 

fazendeiros José Cândido de Queirós, Abrão de Lourenço de Carvalho, Antônio Barbosa 

Sandoval, João Batista de Toledo e Aristides Frutuoso e sua famílias (GOIÁS, 1973). Sua 

paisagem era formada pela igreja, construída em 11 de maio de 1922 e concluída em 

1924, e algumas casas. Na maioria, essas casas eram ranchos de palha, casas de pau-

a-pique ou adobe, com fisionomia colonial. O povoado se formou a partir das missões 

religiosas realizadas pelos padres, que se dirigiam de Campinas (hoje bairro de Goiânia) 

nos lombos de animais, para o lugarejo, conforme destaca Melo (2002).  

A longa viagem era feita através do traçado original da BR – 14 (hoje BR – 

153), que ligava Pouso Alto, passando por Santo Antônio das Grimpas, também 
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Aparecida, chegando a Campinas, bifurcando para capital (na época a Cidade de Goiás) 

e para Anápolis, uma das maiores cidades de Goiás no período (ver mapa 07). Como de 

costume, a via de ligação determinou a organização urbana do povoado aparecidense, 

localizando as casas na sua proximidade, bem como, incentivando o comércio, que teve 

função relevante no momento destacado para sua localidade, pois servia como uma 

parada entre a longínqua Pouso Alto e Campinas. Outro fator preponderante foi sua 

localização ao sul do município de Campinas. Pois o epicentro polarizador de Aparecida 

não se limitava a Campinas, que estava ligada mais à Cidade de Goiás, se ligava 

também ao próspero povoado de Santo Antônio das Grimpas, ao município de Bela Vista 

e Piracanjuba, sendo a região Sul de Goiás, nas palavras de Borges (1990), a porta de 

entrada da sua transformação rural. Nesse eixo sul goiano brotou uma infinidade de 

povoados, que mais tarde se emanciparam, anunciando através da fragmentação 

territorial, fortes mudanças na lógica urbana de Goiás. 

 

 
Figura 02: Ilustração representando o centro histórico do povoado de Aparecida, correspondente 
à década de 1930. 
Fonte: Instituto de Pesquisa e Planejamento urbano de Aparecida de Goiânia – 2008. 

  

Aparecida foi Implantada no território de Campinas, e as poucas famílias que 

habitavam-na na década de 1920, tinham o município de Campinas como referência. Por 

sua vez, Aparecida estava envolvida por municípios, que para a época, apresentava um 

contingente populacional considerável, caso de Anápolis, com mais de 16 mil habitantes, 

a Cidade de Goiás, com mais de 21 mil, Bonfim (hoje Leopoldo de Bulhões) com mais de 

12 mil, Pouso Alto com mais de 13 mil pessoas, e mais ao sul, Catalão, com 38.574 

pessoas, sendo o município mais populoso de Goiás. Mesmo com ínfimo papel urbano 

frente às outras localidades, o povoado de Aparecida surgira em meio a municípios que 

concentravam mais de 25% do total do Estado de Goiás. Annapolis e Pouso Alto 
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dobraram suas populações de 1908 a 1920, Goyaz, Bela Vista e Curralinho (hoje 

Itaberaí) tiveram aumento considerável. Campinas diminuiu e Bonfim aumentou pouco o 

quadro populacional, confirmando o peso demográfico no sentido sul (ver tabela 11).  

 

 
Mapa 07: Estado de Goiás: municípios selecionados – década de 1920. Referente à primeira fase da 

periodização. 

Apesar de estar inserida na região de influência do Estado composta por 

várias cidades Aparecida mantinha uma atmosfera rural, do tempo lento e da 

espacialidade bucólica, que compunha o universalismo daquele Goiás distante, vinculado 

às vilas para o comércio e para as festividades religiosas. A partir da década de 1930, as 
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novas estradas de rodagens e a penetração da ferrovia iriam anunciar uma profunda 

mudança em Aparecida e em todos os municípios à sua volta, essa ruptura de fase será 

confirmada com a implantação de Goiânia. 

 

Tabela 11: Estado de Goiás: população dos municípios selecionados (1908, 
1910, 1912 e 1920) 

Município 
População 

(1908) 
População 

(1910) 
População 

(1912) 
População 

(1920) 

Annapolis 8.675 9.399 10.183 16.037 

Bela Vista 4.757 4.853 4.950 6.254 

Bonfim 10.473 11.370 12.344 12.621 

Campinas 5.737 5.852 5.970 4.133 

Catalão 30.089 34.525 39.6.14 38.574 

Curralinho 9.792 10.839 12.000 13.885 

Goyaz 15.317 15.815 16.329 21.223 

Pouso Alto 6.047 6.241 6.441 13.714 

Trindade - - - 6.11 

Total do 
Estado 

387.740 407.405 428.661 511.919 

Fonte: BRASIL, Recenseamento do. Diretoria Geral de Estatística. Rio de Janeiro, 1926.  
 

Tiballi (1991) destaca três momentos de ocupação de Goiás, sendo que o 

terceiro iniciou no final do século XIX, perdurando até 1950. Este foi causado pela 

ocupação do sul para o centro do Estado, com a fixação de mineiros e paulistas, 

transportando consigo a fronteira agrícola. Tiballi (1991, p. 129) vai mais longe, afirma ser 

estas mudanças “que lançaram as bases sobre as quais se estruturou a sociedade 

goiana no presente século” (referente ao século XX). Segundo Silva (2001), Goiás iniciou 

sua ruptura ao estigma de longínquo e atrasado com a ideológica “Revolução de 1930”. 

Chaul (1988) destaca que a tecnificação de Goiás se deu do sul para o norte, sendo 

efetuada pela transformação dos meios de transporte e pelo dinamismo da fronteira 

agrícola, tese que se assemelha às defendidas por Ferreira (1988) e Borges (1990). 

Estevam (1998, p. 109) lembra que “Lemas como ‘novo tempo’ e 

‘modernismo’ foram freqüentemente arrolados nos documentos oficiais dos anos trinta e 

a construção da nova capital representava o empreendimento sintetizador do afã de 

desenvolver o estado”. Essas novas aspirações, evidentemente, atingiram Aparecida de 

forma direta, pois era o povoado mais próximo da nova capital do Estado de Goiás. 

2.2.2 - Segunda fase (1935 – 1963): Entrelaçamento descontínuo de Aparecida de 

Goiânia com Goiânia e emancipação política 

 

Nesta nova fase, a instalação de Goiânia promoveu profundas 

transformações nas aspirações do povoado de Aparecida, como em todo o Estado de 

Goiás. Segundo o Decreto de Lei Nacional nº 311, de 2 de março de 1938, que dispõe 



 88 

 

sobre a formação do território da nova capital, os documentos incluíam o arraial de 

Aparecida de Goiás (passou a si chamar assim) no território de Goiânia. Conforme 

destaca Melo (2002), nesse período, Aparecida se ligou umbilicalmente à capital, apesar 

da sua pouca expressão, dependia financeira e administrativamente de Goiânia. Outra 

forte ligação do arraial era com o município de Hidrolândia, localizado ao sul.  

 

 
Mapa 08: Estado de Goiás – municípios selecionados, distritos e povoados – 1938. 

 

Ainda em consolidação, o povoado de Aparecida se desenvolvia timidamente 

em meio a municípios que tiveram sua origem no século XIX, caso de Anápolis, Bela 

Vista de Goiás, Hidrolândia, Trindade, Piracanjuba, Nerópolis e Inhumas (ver tabela 12). 

Apenas Aparecida se emancipou na segunda metade do século XX (em 1963). Todos os 

outros se emanciparam até a primeira metade do século XX, o caso de Hidrolândia, 

Trindade, Goiânia, Nerópolis e Inhumas. Anápolis, Piracanjuba e Bela Vista de Goiás se 
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emanciparam ainda no século XIX. Esse elemento mostra o quanto os outros povoados 

em volta de Aparecida se mostravam mais prósperos.  

 

Tabela 12: Estado de Goiás: origem, ano de criação e população dos 
municípios selecionados (1936 – 1960) 

Municípios Ano 
de 

origem 

Ano de 
criação 

Município 
de origem 

Pop. 
1936 

Pop. 
1940 

Pop. 
1950 

Pop.  
1960 

Anápolis 1859 1887 Pirenópolis 23.375 39.148 50.338 63.029 

Aparecida 
de Goiânia 

1922 1963 Goiânia -- -- -- 3.199 

Bela Vista 
de Goiás 

1852 1896 Bonfim 6.727 8.195 10.544 11.710 

Goiânia 1935 1935 
Anápolis, 
Bela Vista 

18.970 48.166 52.389 
150.30

6 

Hidrolândia 1895 1948 Piracanjuba -- -- 6.356 5.471 

Inhumas 1858 1931 Itaberaí 7.114 12.320 17.629 21.985 

Nerópolis 1894 1948 Anápolis -- -- 5.739 6.996 

Piracanjuba 1833 1886 -- 19.617 15.544 17.398 15.874 

Trindade 1840 1943 Goiânia 7.616 -- 8.247 13.265 
Fonte: Censos demográficos de 1937, 1946, 1958 e 1960. 

 

Em 1936, Anápolis se destacava no quadro populacional, com mais de 23 mil 

habitantes e Goiânia se consolidava como a nova capital moderna do estado, com a 

população de 18.970 habitantes. De 1936 a 1960, municípios como Piracanjuba, 

Trindade e Bela Vista de Goiás apresentaram pequeno crescimento populacional ou 

mesmo reduziram sua população, como o caso de Piracanjuba. Até 1960, Goiânia 

alcançou a população de 150.306 pessoas, Anápolis com 63.029 e o distrito de 

Aparecida de Goiás apresentava uma pequena população de 3.199 habitantes.  

Segundo a Lei nº 1.295, de 19 de dezembro de 1958, Aparecida de Goiás se 

transformou em um distrito de Goiânia (GOIÁS, 1973). Sete dias depois seu nome foi 

substituído para Goialândia (distrito entre Goiânia e Hidrolândia), não tendo boa 

aceitação pela população local (ver foto 02). O tecido urbano do novo distrito se manteve 

inalterado até 1958. A partir deste período, surgiram novos loteamentos, com destaque 

para o Setor Vila Brasília. Esses novos bairros parcelados no distrito de Aparecida de 

Goiás se concentravam na porção sul de Goiânia, apresentando assim maior relação 

funcional entre o distrito e a capital, porém com o tecido urbano descontínuo entre 

ambas: ocupação no centro histórico, fazendas e chácaras no interior do distrito e 

ocupação no seu limite com o município de Goiânia (ver mapa 09). 
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Foto 03: Momento de elevação do povoado de Aparecida para distrito de Aparecida de Goiás, em 19 de 

dezembro de 1958. 
Fonte: Instituto de Pesquisa e Planejamento urbano de Aparecida de Goiânia – 2008. 

 

A pavimentação da atual BR – 153 e a construção de Brasília coincidiram 

com um incremento migratório para Goiânia, refletindo na ocupação de novas áreas do 

distrito de Aparecida de Goiás. Surgiram novos bairros no limite norte do distrito, na 

antiga estrada Rio Verde (hoje Avenida Rio Verde, limite atual entre os municípios) e 

rodovia Goiânia - Bela Vista (hoje GO – 352). Segundo o Plano Estratégico Municipal 

para Assentamentos Subnormais (PEMAS, 2003), em 1922, Aparecida tinha 339 lotes no 

seu núcleo original. Já no período de 1935 a 1963 Aparecida contava com 15.000 lotes 

disponíveis e 1.670 famílias. Ou seja, expressava antes de sua emancipação, 

instabilidade entre ocupação do seu solo urbano, tendo como contraponto os vazios 

urbanos, afirmando a desconexão do tecido do distrito com a capital. 
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Mapa 09: Estado de Goiás: municípios selecionados - 1958. Refere-se à segunda fase da periodização. 

 

Com a consolidação do distrito aparecidense, por meio do incremento 

populacional, fortaleceu-se a proposta de emancipação política. Melo (2002) argumenta 

que a idéia de emancipação nasceu de seu irmão Tanner de Melo. Os irmãos buscaram 

os documentos necessários e pediram a Pedro Ludovico a autorização. Ludovico ao 

negar o pedido foi informado que eles eram filhos do senhor Mário de Melo, grande 

amigo do ex-interventor estadual, que imediatamente autorizou a emancipação de 

Aparecida de Goiânia. 
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Segundo a Lei estadual 4.927, de 14 de novembro de 1963, é criado o 

município de Aparecida de Goiânia, que se constituirá da área territorial do distrito de 

Aparecida de Goiás, pertencente a Goiânia. Arimatéia (2003) destaca que sancionada a 

lei de emancipação, ela foi encaminhada pelo Deputado Olinto Meirelles e o Prefeito de 

Goiânia na época Íris Rezende Machado, que emancipou o município de Aparecida de 

Goiânia, sendo este submetido às seguintes divisas: 

 

Começam no alto da Serra do Córrego Fundo, na Rodovia Estadual Bela Vista de 
Goiás - Goiânia; segue por esta Rodovia até seu cruzamento com a Rodovia 
Federal Goiânia - Itumbiara; segue por esta, rumo Goiânia até encontrar a rodovia 
estadual Goiânia - Rio Verde; segue por esta, rumo Rio Verde até encontrar a divisa 
do Município de Guapó. (Lei Estadual nº 4.927). 

 

Fotos 04 e 05: Ires Resende Machado, Tanner de Mello e outras personalidades locais no ato de 

emancipação de Aparecida de Goiânia – 14 de novembro de 1963. 
Fonte: Instituto de Pesquisa e Planejamento urbano de Aparecida de Goiânia – 2008. 

  

Um fenômeno relevante que ocorreu com a emancipação foi o início do 

deslocamento do centro comercial da cidade para a região da Avenida Rio Verde. Pinto 

(2006) destaca que atualmente esta avenida é o principal eixo territorial de comando da 

cidade e começou a ser formado em meados da década de 1960. De um modo geral, 

houve um transbordamento da capital para o distrito de Aparecida de Goiás. O centro 

histórico se manteve sem crescimento e perdeu status comercial, enquanto eram 

parceladas áreas na zona conurbada, tornando-se um novo centro. A conurbação que se 

iniciou neste período entre a capital e Aparecida de Goiânia fortaleceu a ruptura com o 

seu passado rural, pois se entende conurbação, mediante os ensinamentos de Geddes 

(1994), não somente como o encontro entre duas cidades, mas como o desenvolvimento 

de uma nova forma de agrupamento social. 

Em 1963, Aparecida de Goiânia (como ficou conhecida após a emancipação) 

portava um quadro populacional de 7.476 habitantes, desses, só 11,88%, ou 888 

pessoas se localizavam na sede municipal, mais especificamente, no centro histórico, o 
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restante estava concentrado na zona rural e no quadro suburbano, compreendido pelos 

novos loteamentos que iam surgindo, caso do setor Vila Brasília, importante centro 

comercial. Com base na Sinopse Preliminar do Censo Demográfico de Goiás (IBGE, 

1970), em Aparecida de Goiânia, no ano de 1970, existiam 1.886 domicílios, no qual 

1.438 estavam ocupados e 167 se encontravam no centro histórico, e o restante (1.271) 

se encontravam em grande parte na zona rural e nos outros loteamentos da zona 

conurbada, tendo a recente cidade emancipada 381 domicílios vagos e 67 fechados. 

Esse novo município nasceu com tecido urbano fragmentado. Um centro 

histórico consolidado, na sua porção central, porém desconectado do restante da cidade. 

Na zona norte conurbada os loteamentos se posicionavam agregados territorialmente e 

funcionalmente à Goiânia, conformando-se em novos centros comerciais, por sua vez, 

mantinha um grande contingente de população na zona rural, mais de 80%. Essa 

configuração fragmentada anunciou a nova fase de Aparecida de Goiânia, sofrendo mais 

uma ruptura: a expansão urbana desordenada. 

 

2.2.3 - Terceira fase (1963 – 1990): Crescimento urbano desordenado e 

periferização 

 

Nesta fase, um ponto relevante a ser considerado é o processo intensivo de 

parcelamento do solo urbano de Aparecida de Goiânia, que teve sua origem na 

suburbanização de Goiânia. A capital do estado e, conseqüentemente, Aparecida de 

Goiânia funcionaram como zona receptora das vertiginosas migrações que se 

deslocavam para o planalto central no período em questão. Por outro lado, as migrações 

da capital também contribuíram com o inchaço populacional. Segundo o Plano 

Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais (PEMAS, 2003), no período da 

década de 1980, mais de 70 mil pessoas que viviam em áreas de risco de Goiânia foram 

transferidas para Aparecida de Goiânia, fruto da ação do poder púbico estadual e 

municipal.  

O acúmulo populacional aparecidense desencadeou a configuração de 

bolsões de pobreza, loteamentos subnormais e vazios demográficos. No período de 1964 

a 1980, haviam 9.700 famílias em Aparecida de Goiânia e 171.000 lotes, confirmando a 

diferença entre famílias e lotes disponíveis (PEMAS, 2003). Em pouco mais de uma 

década, o quadro estável de domicílios foi invertido (comparando com os dados da fase 

anterior), apresentando uma enorme diferença entre número de lotes disponíveis e 

número de famílias no município. Contraditoriamente, existem muito mais lotes do que 

famílias e ainda persiste um quadro de déficit habitacional, sendo o problema da terra 
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urbana e da conquista por moradia a mais acirrada questão urbana de Aparecida de 

Goiânia, exemplo da fragmentação do tecido sociopolítico espacial. 

 

Gráfico 04: Número de famílias e oferta de lotes em Aparecida de 

Goiânia (1933 - 2000)                           
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Fonte: PEMAS. Plano Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais. 2003.
 

 

A ocupação desordenada de Aparecida de Goiânia agravou-se em virtude da 

Lei Municipal nº 4.526, de 1972, aprovada em Goiânia, que passou a disciplinar, com 

vigor, o parcelamento do solo da capital, impedindo loteamentos para fins urbanos que 

não tivessem infra-estrutura urbana adequada, como água, pavimentação e iluminação 

pública. Diante de tais exigências, o capital especulativo imobiliário de Goiânia 

juntamente com a flexibilidade de regulação urbana do poder púbico de Aparecida de 

Goiânia naquela época, passaram a lotear grande parte do município, devido à sua 

proximidade e enorme oferta de áreas (PLANO DIRETOR, 2001). O mapa 10 ilustra o 

quanto a área parcelada de Aparecida de Goiânia abrangeu o município até a década de 

1990. Na maioria, surgiram loteamentos na porção central do município.  
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Mapa 10: Aparecida de Goiânia: parcelamento de 1963 - 1990. Referente à terceira fase da 
periodização. 

 

O próprio Melo (2002) assumiu que na sua administração como prefeito (1977 

a 1981), intensificou-se doações de terras para distintos órgãos públicos, privados, 

igrejas e empresários, chegando a 436.250 m². Sem ponderações, não considerou que a 

falta de planejamento de assentamento urbano configura em problemas urbanos 

insolúveis, tornando em um ônus para a população. Este ônus montado possibilita a 

aproximação, do que Souza (2005) classifica de espectro da ingovernabilidade urbana.  

 

Tabela 13: Doações de terras feitas na administração de Freud Melo (1977 – 1981) 

Ano Áreas (m²) 

1977 50.518 

1978 138.830 

1979 3.941 

1980 159.607 

1981 83.355 

Total 436.250* 
Fonte: MELO, F. Aparecida de Goiânia – do zero ao infinito. Goiânia: ASA, 2002. 
* Exclui loteamentos parcelados como um todo. Inclui somente áreas, e lotes doados. 

 

 De 1980 a 1991 haviam 225.000 lotes disponíveis, com apenas 39.800 

famílias na cidade, caracterizando a grande quantidade de áreas vazias (ver gráfico 4). 

Mesmo assim, a população aumentou muito na cidade. De 1970 a 1980 o crescimento 

populacional foi de 19% e de 1980 para 1991 cresceu mais de 13%. Passou de 7.470 em 
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1970 para 178.483 em 1991, com 98,36% da população urbana, caracterizando 

Aparecida de Goiânia como um centro densamente urbanizado e periférico da grande 

Goiânia (ver tabela 10). Além de ser, periférico era muito precário de infra-estrutura. Para 

se ter uma idéia, somente na década de 1980 o município de Aparecida de Goiânia 

começou a receber água tratada (22,9 % dos domicílios).  

 

 
Foto 06: Parte do setor Vila Brasília na década de 1980. Detalhe da falta de infra–estrutura básica. 
Fonte: Instituto de Pesquisa e Planejamento urbano de Aparecida de Goiânia – 2008. 

 

O curioso é que dos 42.632 habitantes da cidade, 31.926 se localizava no 

distrito de Vila Brasília18, na década de 1980 (GOIÁS, 2003), confirmando a formação 

desse novo subcentro, o setor Vila Brasília. Na década de 1990, o município começou a 

receber redes de esgoto e hospitais, além de fortalecer suas atividades econômicas. 

 

Tabela 14: Aparecida de Goiânia: distribuição da população, atividades 
econômicas, hospitais, rede de esgoto e de água (1970 - 1991) 

Ano 
Pop. 

Urbana 
Pop. 
Rural 

Total 
Indús-
trias 

Comércio 
e Serviços 

Hospi- 
tais 

Esgo- 
to* 

Água* 

1970 885 6.585 7.470 447 674 -- -- -- 

1980 20.719 21.913 42.632 139 116 -- -- 22,9 % 

1991 175.555 2.928 178.483 178 345 3 
14,5 
% 

20,8 % 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1970, 1980, 1991.  

* Percentual de domicílios atendidos. 

 

                                                 
18

 Segundo o Levantamento Histórico e Econômico dos Municípios Goianos (GOIÁS, 1973), em 1968 a lei 
7.050 instituiu o distrito Municipal de Vila Brasília, tendo o nome atual de Nova Brasília, nome desconhecido 
pela população. 
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Em 1970, 71,40% da população aparecidense eram migrantes, o que 

correspondia a 5.334 pessoas; em 1980 subiu para 82,32%, ou 35.093 pessoas. Em 

1970 mais de cinco mil migrantes de Aparecida de Goiânia originavam-se do Estado de 

Goiás, 836 de Minas Gerais e 450 da Bahia. Em 1980, 31.366 migrantes eram de Goiás, 

4.186 de Minas Gerais e 2.887 do estado da Bahia. Na década de 1990, os estados de 

Goiás, Bahia, Tocantins, Pará e Maranhão foram os que mais tiveram pessoas que 

migraram para Aparecida de Goiânia (PEMAS, 2003). De 1963 a 1990, a cidade 

apresentou o maior parcelamento de bairros, no total foram 145 novos bairros. 

 

Tabela 15: Quantidade de bairros criados nas fases do parcelamento do solo 
urbano de Aparecida de Goiânia (1922 a 1990) 

Período Quantidade de bairros 

11/05/1922 (Fundação da cidade)  1 

02/08/1935 a 13/12/1963 28 

14/11/1963 a 18/12/1980 120 

19/12/1980 a 04/04/1990 25 

05/04/1990 14 

TOTAL 188 
Fonte: Plano Diretor de Aparecida de Goiânia – 2001. 

  

Aparecida de Goiânia foi o município que mais sofreu, no período da década 

de 1970 a 1990, influência especulativa resultante da expansão urbana de Goiânia, tendo 

como conseqüência a ocupação desordenada e a configuração de sub-normalidade 

habitacional. Faz-se necessário compreender o atual estágio da produção urbana 

aparecidense e suas novas funcionalidades. 

 

2.2.4 - Quarta fase (1990 até dias atuais): Novas funcionalidades do espaço 

fragmentado 

 

 Nessa última fase, o principal elemento que se configura no arranjo interno de 

Aparecida de Goiânia é a sua própria reestruturação intra-urbana. Segundo Villaça 

(1998), ela ocorre quando uma determinada área sofre uma alteração no seu padrão 

funcional devido às articulações sociais no interior da cidade. Um exemplo é o trabalho 

realizado por Pinto (2006), onde o autor argumenta que com a configuração do Buriti 

Shopping, ao longo da Avenida Rio Verde, houve a construção de uma nova centralidade 

(centralidade Buriti), seguida da proliferação comercial, valorização e verticalização 

imobiliária, reestruturando aquela parcela da cidade.  

 O curioso é que no momento que ainda se estrutura o espaço urbano de 

Aparecida de Goiânia, ocorre a sobreposição da reestruturação intra-urbana. 
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Determinadas áreas vazias, sem asfalto e de cunho residencial tomam sentido de 

centralidade (centralidades periféricas) antes mesmo de se estruturarem efetivamente.  

Essa reestruturação torna-se visível na tabela 16, onde destaca o aumento 

significativo do número da população, das atividades econômicas principais, dos 

hospitais, das universidades e dos bancos, no curto período de 1996 a 2007. Em 1996, 

Aparecida de Goiânia não contava com nenhum banco, 11 anos depois contabiliza 13 

bancos. Em 2000 tinha 2 universidades e em 2007 passou a ter 5 universidades. Os 

hospitais eram 5 em 1996, em 2007 são 8. Todavia, o crescimento mais se deu no ramo 

de comércio e serviços, que contava com 1575 domicílios em 1996 e passou a 4490 em 

2007. A indústria também sofreu forte crescimento, saindo de 485 estabelecimentos em 

1996, chegando a 1272 em 2007. Por outro lado, deve ser considerado que o aumento 

de hospitais, universidades e bancos foi pequeno, comparando-se ao forte crescimento 

populacional da cidade. Em 1996 havia 265.867 habitantes e em 2007 esse número 

subiu para 475.303, mostrando-se insuficiente a quantidade de serviços para população.  

 

Tabela 16: Aparecida de Goiânia: População, atividades econômicas, hospitais, 
universidades e bancos (1996 - 2007) 

Ano População Indústrias 
Comércio e 

serviços 
Hospitais 

Universi-
dades 

Bancos 

1996 265.868 485 1575 5 -- -- 

2000 336.392 640 1814 7 2 10 

2007 475.303 1272 4490 8 5 13 
Fonte: IBGE,Cadastro Central de Empresas, 2007. http://www.seplan.go.gov.br/sepin/ (acesso 

04/01/2008). Contagem da População, 1996. Censo Demográfico, 2000. Contagem da População, 2007. 
 

Com relação à reestruturação  do espaço intra-urbano das cidades, 

Gottdiener (1993, p. 72) argumenta que ela é o resultado direto de “ações e de interesses 

especiais, que atuam através de uma articulação entre o estado e o setor imobiliário e 

estão associados à reurbanização [...]”. Ou seja, o poder público age em favorecimento 

da ação da iniciativa privada em reconfigurar as funções da cidade, fragmentando os 

nichos de comando. 

 O próprio poder público municipal de Aparecida de Goiânia desenvolveu 

mecanismos que tentassem corrigir as deformidades urbanas. Criou-se a Secretaria de 

Regulação Urbana, no intuito de inibir a abertura de novos loteamentos, o Plano Diretor 

(2001) e o zoneamento da cidade. Intensificou a implantação de infra-estrutura básica de 

forma fragmentada, devido às descontinuidades geradas pelos vazios demográficos. 

Mesmo assim, só 48,37% dos domicílios são atendidos com o abastecimento de água, só 

14,42% com coleta de esgoto e só 30% das vias são pavimentadas. 
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Tabela 17: Aparecida de Goiânia: percentual de domicílios atendidos com 
infra-estrutura (2002) 

Serviços % 

Abastecimento de água 48,37 

Coleta de esgoto 14,42 

Energia elétrica 98,00 

Coleta regular de lixo 70,00 

Vias pavimentadas 30,00 

Telefones residenciais 40,00 
Fonte: PEMAS. Plano Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais. Aparecida de Goiânia, 

2003. 
 

 

No município, atualmente, existem 8 loteamentos irregulares, com cerca de 

22.972 pessoas habitando nestas condições; 4 loteamentos clandestinos, 2 invasões e 

14 áreas de risco, com o total de 38.327 pessoas residindo em assentamentos sub-

normais. Essas condições reforçam a tese de que o que foi atendido pelo poder público 

está fragmentado em áreas privilegiadas e a maior parte da população vive com falta de 

algum serviço básico, não se esquecendo da população em estado de sub-normalidade. 

Aparecida de Goiânia traz consigo a lógica metropolitana de Goiânia e o estado caótico 

comum a todas as grandes metrópoles nacionais19. Essa face precária de Aparecida de 

Goiânia alimenta estigmas no inconsciente coletivo de uma cidade violenta e 

marginalizada.  

Waiselfisz (2008), discutindo a violência nos municípios brasileiros, utiliza 

dados da Rede de Informação Tecnológica da América Latina (RITLA) para afirmar que 

os municípios que ocorrem a maior incidência de assassinatos no Brasil estão nas zonas 

periféricas das Regiões Metropolitanas. E em Goiás não é diferente. Quando se analisa o 

número de assassinatos em Goiás, evidentemente, que a maior quantidade de casos 

será nas maiores cidades. Em 2004 Goiânia apresentou 435 casos de assassinatos e em 

2006 esse número subiu para 444 casos. Aparecida de Goiânia teve o segundo maior 

número de assassinatos, com 130 em 2004 e caindo para 126 em 2006. Dos nove 

municípios goianos que mais ocorreram assassinatos no ano de 2004 e 2006 cinco são 

do Entorno de Brasília, e o destaque foi para Luziânia, com 73 casos em 2006. 

 

                                                 
19

 Santos (1979, 1996 c), destaca que no Brasil a instabilidade urbana é produzida pelas várias 
personificações do capital tendo como síntese a metrópole caótica corporativa. 
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Gráfico 05: Municípios com maior quantidade de homicídios em 

Goiás (2004 e 2006) 
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Mas quando se analisa o índice de assassinatos, construído pela percentual 

de assassinatos divididos pelo número de habitantes, nota-se realmente em qual 

município mais ocorre assassinatos20 (ver gráfico 06). Dos nove municípios com maiores 

índices de assassinatos os quatro primeiros são do Entorno de Brasília, sendo a Cidade 

Ocidental, com 57,0, e Santo Antônio do Descoberto, com 48,1, os que apresentaram os 

maiores índices de homicídios em 2006. Dos nove, Goiânia é o quinto (36,4) e Aparecida 

de Goiânia é o oitavo (27,6), só ficando à frente de Anápolis (19,4). Isso confirma que 

Aparecida de Goiânia, mesmo estando entre as mais violentas de Goiás, nela os 

assassinatos são menores do que em Goiânia, do que no Entorno de Brasília e até do 

que em cidades interioranas como Rio Verde. 

 

                                                 
20

 O índice de homicídios é formado pelo número de assassinatos divididos pela população, subtraindo duas 
casas decimais do valor. Por exemplo: se o índice for 48,1 o valor em percentual equivale a 0,048 %. 
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Contrariando os números que sinalizam estagnação em Aparecida de 

Goiânia, na última década a cidade vem apresentando forte crescimento no setor 

industrial, na prestação de serviços e no comércio. É a segunda do estado em número de 

indústrias (7,92% do total), e a terceira em quantidade de comércio varejista (2.634 

estabelecimentos). Na Região Metropolitana de Goiânia, é a segunda em número de 

pessoas alfabetizadas, com 92,1%, além de ser a segunda do estado em população, 

conforme já foi mostrado (GOIÁS, 2003). As centralidades que surgem e os cinco pólos 

produtivos implantados caracterizam a cidade como um dos principais pólos econômicos 

de Goiás, destaca Vieira (2005). 

Dessa forma, instaura uma relação não somente de dependência, mas de 

complementaridade entre a capital e Aparecida de Goiânia. Mantém a lógica caótica de 

determinadas áreas da cidade, por outro lado, contrabalançadas com os setores 

especializados. A cidade continua a apresentar bolsões de mão-de-obra desqualificada 

que servem aos veios produtivos de Goiânia, por sua vez, também desenvolvem novas 

áreas produtivas no seu território, acarretando padrões intrínsecos de mobilidade e 

produtividade entre a cidade vizinha.  

Acerca das peculiaridades intra-urbanas, na zona conurbada configura-se o 

subcentro do Garavelo, condomínios fechados e centralidades nas proximidades do Buriti 

Shopping, universidades e hipermercados, além da Cidade Empresarial. No eixo da BR: 

153 concentram-se motéis, empresas atacadistas e indústrias diversas. No cruzamento 

do Anel Viário com a BR: 153 têm o Pólo Empresarial Goiás (PEGO), o Parque Industrial 

Aparecida, o Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia (DAIAG) e o Distrito 
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Industrial do Município de Aparecida de Goiânia (DIMAG). Na parte sul da BR: 153 

localiza-se o centro histórico, e ao longo da Avenida Independência, o subcentro Cidade 

Livre. 

 

 
Mapa 11: Aparecida de Goiânia – elementos espaciais fragmentados. Referente a quarta fase da 

periodização.  

 

Na composição do mosaico aparecidense a tendência de compartimentação e 

especialização de determinadas áreas são inevitáveis. Com territorialidades 

especializadas, centro histórico e áreas sem infra-estrutura, Aparecida de Goiânia se 

reorganiza estabelecendo múltiplas funcionalidades com a capital, parecendo que 

existem várias cidades dentro de uma só, que pouco se relaciona consigo mesma e muito 

se relaciona com Goiânia, devido sua forte concentração de elementos geográficos. 

Múltiplos tempo/espaços em uma só Aparecida de Goiânia respondendo a distintas 

articulações de um todo metropolitano de Goiânia. 

Porém, essa periodização teve como proposta fundamental interrogar como 

ocorreu a produção do espaço urbano de uma cidade específica, que participa de um 

todo chamado Região Metropolitana de Goiânia. Com base em Santos (1996 b, p. 20), 

deve-se apreender “lo particular como uma visión del todo, um momento del todo, así 

como el todo reproducido em uma de sus fracciones”. É pensar a problemática 

aparecidense como um desafio de toda Região Metropolitana, considerando as 

particularidades das suas frações, mas que compõe a totalidade espacial do aglomerado 
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urbano. Arrais (2007) argumenta sobre a existência de uma arena política no aglomerado 

de Goiânia, polinucleada e hegemônica, pavimentadora das diferenças e gestora das 

desigualdades. Por isso, pensar a periodização espaço-temporal de Aparecida de 

Goiânia não é um fim, e sim um meio para que se chegue ao entendimento do 

aglomerado de Goiânia diante de suas múltiplas facetas e emaranhadas conexões sócio-

territoriais. 

Dando continuidade na busca do entendimento das transformações 

socioespaciais ocorridas em Aparecida de Goiânia, é necessário conjugar a função 

organizacional desempenhada pela periodização, no sentido de um entendimento mais 

estruturado da trajetória socioespacial aparecidense. Para isso, evidencia-se a proposta 

de avaliação do desenvolvimento urbano, seguido dos seus impactos na ordem social, 

referentes à segregação, falta de infra-estrutura, impactos ambientais, entre outros 

elementos problematizadores.  

 

2.3 – A segregação socioespacial em Aparecida de Goiânia 

 

 Mas como se deu o desenvolvimento urbano de Aparecida em Goiânia? 

Como o da maioria das cidades brasileiras que compõem alguma Região Metropolitana: 

não houve um desenvolvimento no sentido estrito da palavra. O que ocorreu foi um 

crescimento urbano, desvinculado em sua maioria do planejamento, havendo ínfima 

melhoria da qualidade de vida dos citadinos, e a reprodução da precariedade social. A 

desarticulação política dos moradores, e o seu disperso engajamento nas questões 

chaves que assolavam a cidade, refletiram na falta de políticas efetivas de 

desenvolvimento urbano municipal. Os atores sociais aparecidenses articularam-se como 

massa, nos dizeres de Baudrillard (1986), se posicionando somente como meros 

espectadores, sendo submetidos às diligências no seu espaço de vivência. 

 A tradição marxista considera a cidade como um palco de lutas e 

enfrentamentos dos estratos sociais, mas o que ocorre em Aparecida de Goiânia é o 

estabelecimento de uma situação de submissão entre os grupos sociais com menor 

poder econômico e os grupos sociais mais favorecidos economicamente. Conforme foi 

mostrado, o enorme contingente populacional de Aparecida de Goiânia está distribuído 

por um território com precária infra-estrutura básica, os seus citadinos estão segregados 

espacialmente e muitos tem que diariamente se dirigirem para Goiânia em busca de 

emprego e escolas.  

Apesar de ser uma cidade com porte populacional considerável, ela é 

beneficiada por mínimos ambientes de consumo coletivo, ligados ao lazer e a assistência 

social. Existem poucos hospitais públicos na cidade comparados ao número de 
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habitantes que devem ser atendidos, poucos ambientes de lazer urbanizados, como 

praças, parques e áreas recreativas, poucos ambientes universitários, nenhuma 

biblioteca pública, museu e teatro públicos. Como a questão de necessidade urgente é a 

infra-estrutura básica, os citadinos não vêem como necessárias bibliotecas, museus, 

parques etc., o necessário é emprego e possibilidade de consumo. Então como falar de 

desenvolvimento alternativo numa cidade como essa, como buscar qualidade de vida e 

participação política da sociedade quando ela encontra esse tipo de elemento na cidade 

vizinha? 

 Há de se considerarar que existe uma estreita relação entre desenvolvimento 

urbano e segregação socioespacial. Pois, além de ser um campo de lutas (essa idéia 

merece ser mais bem avaliada no atual contexto da sociedade de consumo e da 

sociedade lupem-proletariada), a cidade é mais do que nunca um mosaico de 

territorialidades, vários campos de várias lutas. Nas grandes cidades, os atores sociais 

usufruem de forma parcelada do espaço, apropriam-se distintamente de determinadas 

áreas, garantindo seu domínio parcial ou relativo em determinado ambiente.  

O caráter complexo e as densas relações sociais que se imputam nas 

cidades faz com que os problemas urbanos vivenciados pelos citadinos no seu dia-a-dia 

pareçam irreversíveis, amiudando o indivíduo frente a grandiosidade das articulações e 

dos sistemas espaciais que a cidade oferece. Haesbaert (2002, p. 94) discorrendo acerca 

da cidade como a síntese da modernidade, analisa a sua teia de complexas relações e 

de territorialidades que os sujeitos imprimem: 

 

Diríamos que o progressivo crescimento diferenciado da malha urbana é 
acompanhado por um movimento concomitante de surgimento de novos 
segmentos sociais, gerados pelo processo político, econômico e cultural no 
interior das metrópoles. Deste modo, o famoso mito do anonimato das cidades é 
colocado em questão. Somos estranhos uns aos outros, mas buscamos 
constantemente resguardar um espaço dentro da urbe onde sejamos comuns e 
conhecidos, onde nossos signos encontrem reciprocidade. Somos habitantes 
desta confusa rede metropolitana, mas forjamos uma cartografia particular de 
seu traçado. Nossos roteiros e deslocamentos se inscrevem em um intrincado 
jogo de disputas, proibições e limites espaciais. Há os lugares de passagem, há 
os de permanência, há também os horários convenientes e os espaços 
completamente proibidos ou vedados. 

 

Como parte integrante da RMG, Aparecida de Goiânia cumpre sua função na 

divisão espacial da renda, ou seja, na escala municipal faz parte do anel suburbano 

conurbado da RMG. No seu espaço intra-urbano encontram-se outros padrões de 

segregação socioespacial, recorrentes à estratificação das classes sociais e a localização 

e acessibilidade dos indivíduos das áreas servidas por serviços de consumo coletivo. Em 

síntese há distintos padrões de estratificação e segmentação social. Antes de afunilar o 

assunto da segregação em Aparecida de Goiânia é necessário situar que tipo de 
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segregação ocorre no seu interior, pois existem indefinidos conceitos que são aplicados a 

diferentes situações. 

 Com relação ao conceito de segregação urbana apresentada por Villaça 

(1998) o fator mais importante é a disputa por melhor localização e acessibilidade. Para o 

citado autor as classes sociais ao buscarem maior proximidade e principalmente maior 

acessibilidade às áreas privilegiadas da cidade forjam a segregação urbana, sendo ela 

fruto da busca de uma coesão social das classes mais abastadas. Vale destacar que 

essa coesão é parcial, pois no interior da cidade é impossível haver total homogeneidade 

social, principalmente em cidades brasileiras.  

Partiu de Castells (2000) a idéia de alto grau de homogeneidade social como 

motivador da segregação,  todavia, Villaça (2004, p. 94) escolheu o conceito de “‘áreas 

de grande concentração de camadas de alta renda’, [pois] sem desprezar a 

homogeneidade, o conceito de ‘alta concentração’ é que é fundamental. Destaque-se que 

o conceito de ‘alta concentração das camadas de alta renda’ [...] significa que essas 

camadas sejam maioria nessas áreas”. Nessa perspectiva as camadas abastadas aos se 

localizarem em uma determinada área criam a segregação, pois controlam a 

acessibilidade aos locais privilegiados da cidade, e sua auto-segregação cria a 

segregação das outros, nesse caso as classes menos favorecidas, através da exclusão. 

Villaça (1998, p. 143) reforça a lógica centro X periferia como o padrão mais comum de 

segregação brasileira: 

 

O mais conhecido padrão de segregação da metrópole brasileira é o do centro X 
periferia. O primeiro, dotado da maioria dos serviços urbanos, públicos e 
privados, é ocupado pelas classes de mais alta renda. A segunda, subequipada 
e longínqua, é ocupada predominantemente pelos excluídos. O espaço atua 
como um mecanismo de exclusão.  

  

 Outras abordagens que cuidam de tratar do tema da segregação se dedicam 

a temas relacionados às características próprias da estrutura social de determinados 

lugares. Conforme alguns autores ainda defendem, no Brasil persiste a lógica centro X 

periferia, por outro lado, não deve se esquecer que ela não se organiza mais de forma 

tão rígida, pois conforme afirma Costa e Mendonça (2004, p. 75) “o padrão centro-

periferia estaria sendo substituído por novas formas de assentamento urbano”.  

Em contrapartida, nos Estados Unidos, grande quantidade de autores 

mostram outro tipo de concentração das classes sociais e divisão do espaço. O caso 

emblemático é o apresentado por Gottdiener (1993), quando se refere aos subúrbios 

abastados estadunidenses e os centros tomados pela diversidade étnica e desigualdade 

social, configurando um padrão inverso ao do Brasil, onde os centros ainda representam 

parcialmente locais de concentração de classes abastadas.  
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Outros autores, caso de Préteceille (2004), defendem a necessidade de se 

definir recortes específicos para a análise da segregação, pois elementos ecológicos, 

étnico-raciais e socioeconômicos determinam separação dos grupos sociais. No caso 

específico de Marcurse (2004) a ênfase se dá no que gera a segregação, e para ele o 

Estado é o principal responsável, pois tem o poder de sanar ou intensificar a separação e 

o desfavorecimento dos grupos sociais, e o principal agente de regulação do Estado é o 

zoneamento: 

 

Enquanto as divisões por função e as divisões culturais são em geral voluntárias, 
as divisões por status não o são. Nenhum grupo deseja um status inferior; ele lhe 
é imposto. Enquanto os que têm um status superior mantém voluntariamente sua 
separação, eles precisam dos meios para impô-la àquelas de posição inferior 
contra a sua vontade. Portando, a divisão por status requer, implícita ou 
explicitamente, o uso da força, e em uma sociedade civilizada tal força é [...] 
monopólio do Estado. A ação do Estado pode (ou não) também estar envolvida 
na regulação das divisões culturais e freqüentemente está envolvida na 
conformação das divisões funcionais. (MARCURSE, 2004, p. 28). 

 

 Marcurse (2004) mostra que a divisão cultural é voluntária, mas a divisão 

sócio-econômica é imposta. Por isso o autor citado defende a formação de enclaves no 

lugar de guetos, pois os últimos seriam uma forma de intolerância e concentração social 

de forças excludentes. Os guetos são um tipo de segregação marcante em países com 

racismos declarados (no Brasil há guetos implícitos que as sociedades ignoram a 

existência, pois ignoram o racismo, apesar existir), sendo os casos dos Estados Unidos, 

conforme já foi citado e o caso específico da África do Sul, discutido por Huchzermeyerm 

(2004), que afirma a segregação espacial está ligada aos subsídios habitacionais como 

motivadores para a segregação de classes determinadas. Qadeer (2004) por sua vez, 

mostra o caso do Canadá e da segregação étnica da cidade de Toronto, tida como uma 

das cidades mundiais mais apresenta diversidade étnica, ou multicultural. Nesse caso, 

afirma Qaderr (op. cit) a segregação ocorre de forma silenciosa e sutil, havendo uma 

constante reprodução diária do apartheid cultural, seguido pela intolerância, pois e um 

tipo de segregação baseada na escolha da distinção étnico-racial. 

 Diante das várias abordagens sobre a segregação, no Brasil é comum 

relaciona-la ao critério dos níveis de renda sociais. Vários autores, dentre eles Corrêa 

(2001) defendem que a segregação das cidades brasileiras está fundamentada na 

reprodução da desigualdade social e coesão da pobreza nas periferias. Ribeiro (2004, p. 

92) por sua vez discerne a diferenciação social da segregação ou exclusão propriamente 

dita: “A espacialização da diferenciação social não significa necessariamente segregação 

ou exclusão, podendo mesmo ser uma forma de integração societária”. Mas o referido 

autor alerta, se o grau de diferenciação social se acirrar, e a separação física se impor e 

os valores de igualdade se esfacelarem ela se torna a segregação espacial, que está 
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ligada a tipologia sociespacial e a prodominância da desigualdade. Isso faz sentido 

quando se nota que o traço marcante que dá especificidade às cidades brasileiras é a 

grande quantidade de classes sociais com baixo poder de apropriação econômica, mas 

não pode ser ignorados (apesar de ser), o fator da miscigenação predominante no país, e 

o racismo arraigado nos sujeitos dessa nação, que atrelado ao fator classe social 

caracteriza a segregação brasileira. 

 A estratificação social é muito presente entre o povo brasileiro. Estratificação 

no sentido de que estão desigualmente dispostos em classes, com diferentes poderes de 

apropriação econômica e inclusão sociais. Esses estratos sociais refletem diretamente na 

fragmentação do tecido interno das cidades brasileiras. Em outro sentido, a idéia de 

segmentação melhor explica a relação entre estratificação sócio-econômica e distinções 

étnico-culturais. Deleuze e Guattari (1994, p. 93 – 94) define a segmentação da seguinte 

maneira: 

 

Somos segmentarizados por todos os lados e em todas as direções. O homem é 
um animal segmentário. A segmentaridade pertence a todos os estratos que nos 
compõem. Habitar, circular, trabalhar, brincar: o vivido é segmentarizado espacial 
e socialmente. A casa é segmentarizada conforme a destinação de seus 
cômodos; as ruas, conforme a ordem da cidade; a fábrica, conforme a natureza 
dos trabalhos e das operações. Somos segmentarizados binariamente, a partir 
de grandes oposições duais: as classes sociais, mas também os homens e as 
mulheres, os adultos e as crianças, etc. 

 

 Mas os citados autores, afirmam que existem dois tipos de segmentação: 

uma flexível e a outra dura. A segmentaridade flexível foi superada pela dura. A primeira 

estava ligada as oposições binárias sociais e culturais, exercidas voluntariamente, 

estando em constante adaptação e articulação entre as diversidades manifestadas. 

Enquanto que na segmentaridade dura a polarização e a rígida distinção dos entes 

envolvidos é fator central, ocorrendo a reprodução de microfacismos. Deleuze e Guattari 

(1994, p. 85) argumentam que na segmentaridade dura “não só o Estado se exerce sobre 

segmentos que ele mantém ou deixa de subsistir, mas possui sua própria 

segmentaridade e a impõe”. 

 Essa argumentação contempla a perspectiva da segmentação ligada a ação 

reguladora do Estado ou dos atores hegemônicos. Trazendo o exemplo para o caso 

específico de Aparecida de Goiânia num primeiro momento o Estado agiu como 

controlador do espaço urbano aparecidense, configurando na sua estrutura a condição 

defendida por Corrêa (1995) da fragmentação e articulação. Posteriormente a 

segmentação foi induzida pelos agentes capitalistas do espaço urbano, os especuladores 

imobiliários (assunto que será tratado a frente). Ou seja, forças autoritárias demandaram 

no espaço, sucumbindo a ação dos agentes menos favorecidos da cidade. 
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 Ao se tratar da segregação socioespacial de Goiânia sempre se refere ao 

planejamento, pois seu peso regulatório e sua função segregatória manifestam papel 

considerável até hoje. Mas o que se pouco considera, é que o planejamento de Goiânia 

sucumbiu na estrutura funcional, porém fragmentação e segregada. A respeito desse 

assunto, Ferrari (1986) argumenta que das cidades planejadas do Brasil a única que 

sintetiza o verdadeiro significado de planejamento é Brasília. Quando se refere à Belo 

Horizonte e o caso de Goiânia afirma que estas cidades tiveram um planejamento 

centrado a seus núcleos originais, que tinham uma certa capacidade de desenvolvimento 

que fora superado, engolido pelas suas periferias indesejadas, apesar de esforços 

contrários. Na contramão dessa lógica, Brasília manteve seu traçado rígido e 

interdependente das suas periferias, generalizando a ideologia da rigidez do 

planejamento. 

 Pouco se fala também da segregação formada pelas cidades do entorno de 

Goiânia, essas novas conurbações desenfreadas. Tratar da segregação do entorno de 

Goiânia, como o caso de Aparecida de Goiânia, é se referir ao crescimento explosivo de 

Goiânia e as decorrências instáveis desse fenômeno. Argumenta-se muito que Goiânia 

cresceu mais para o sul do que para outras regiões. Conforme já foi mostrado no capítulo 

01, Goiânia cresceu para todas as regiões, por isso é uma cidade radio-concêntrica. Não 

foi só Goiânia que cresceu só para o sul, seu crescimento se exauriu em Aparecida de 

Goiânia que não tinha para onde crescer senão para o sul. 

 Das décadas de 1940 a 1970 os vetores de crescimento de Goiânia foram 

mais intensos para o sul evidentemente. Posterior a esse processo, os vetores se 

dedicaram para a região noroeste, oeste e mais recentemente para o leste. Para a região 

norte ainda o crescimento não foi tão significativo, isso se deve principalmente aos 

fatores de topografia e hidrologia.  

Então vale perguntar: O que determinou a conurbação de Goiânia com 

Aparecida de Goiânia? Muitos afirmam que a topografia privilegiada para sul de Goiânia 

incentivou a sua expansão para essa região, mas se sabe que no social não deve-se ater 

a fenômenos físicos para explica-los. Villaça (1998) mostra que mesmo tendo topografia 

privilegiada na região oeste a classe abastada de Belo Horizonte preferiu se aglomerar 

na região leste, composta de serras íngremes, pois lá estava a coesão das classes 

abastadas, sendo este o motivo determinante.  

Com base em Azevedo (1941) o próprio formato inicial do plano urbano de 

Goiânia dava uma tendência de crescimento para o sul, pois na zona norte ficou 

determinado a instalação dos setores industriais, e na zona sul os setores residenciais, 

caso do setor Sul. A localização desse setor determinou a concentração da população de 

maior poder aquisitivo na região sul da cidade, incentivando a expansão urbana para 
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além de suas franjas. Mais ao sul se localizava o distrito de Aparecida no período da 

década de 1960. Goiânia muito bem poderia crescer para o oeste, pois Trindade era um 

município próspero com população de 15.874 em 1960, e o distrito de Aparecida tinha 

pouco mais de 3 mil pessoas.  

Nesse sentido a ocupação urbana no sentido sul de Goiânia e na zona norte 

de Aparecida de Goiânia, resultando na conurbação ocorreu principalmente devido a 

ação do poder público, que viu na emancipação do distrito de Aparecida um lugar 

necessário para receber as fortes massas populacionais pauperizadas que se dirigiam à 

capital estadual. A rigidez na conquista por moradia em Goiânia e a flexibilidade de terra 

e construção de casas em Aparecida de Goiânia, juntamente com a conivência do poder 

público aparecidense e os agentes imobiliários incentivaram a expansão urbana para 

Aparecida de Goiânia, forjando a primeira segregação fora de Goiânia.  

A necessidade de evitar a concentração da pobreza em Goiânia achou 

terreno fértil para a realocação das massas desfavorecidas no seu extremo sul, no 

município aparecidense. Assim, estabeleceu uma segregação espacial ligada ao 

empurramento das classes pauperizadas para as franjas desestruturadas da grande 

Goiânia, construindo uma intrínseca relação entre isolamento urbano e exclusão social 

conforme destaca Kaztman (2005). O citado autor revela que os agentes hegemônicos 

promovem o fator isolamento urbano no intuito de reproduzir uma série de segregações 

aos indivíduos e exclusão sociais, tendo como objetivo distinções rígidas dos estratos 

socioeconômicos. E completa Kaztman (2005, p. 208): 

 

En resultado de estos procesos es un creciente aislamiesto social de los pobres 
urbanos con respecto a las corrientes principales de la sociedad. Dicho 
aislamiento se covierte en un obstáculo importante para acumular los activos que 
se necesitan para dejar de ser pobre, lo que hace que la pobreza urbana 
socialmente aislada se constituya en el caso paradigmático de la exclusión 
social. 

  

 Além da segregação espacial ligada aos empurramento das classes sociais, 

em Aparecida de Goiânia ocorre outras formas de segregação. É necessário espacializar 

estas localizações privilegiadas e desprivilegiadas da cidade, é necessário também 

compreender o impacto das áreas segregadas nas transformações socioespaciais de 

Aparecida de Goiânia. Até o momento foi mostrado que desde a origem da cidade objeto 

de estudo atores sociais dominantes determinaram sua função, sendo atualmente uma 

fase que variados atores capitalistas do espaço urbano interferem na sua estrutura. No 

intuito de expandir a idéia de que o desenvolvimento urbano de Aparecida de Goiânia, 

desde sua origem até hoje configura a segregação espacial e a exclusão social, faz-se 
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necessário espacializar os impactos das interferências no seu espaço intra-urbano, sendo 

o próximo passo do trabalho. 

  

2.3.1 – A espacialização da renda e a desigualdade social em Aparecida de Goiânia 

 

 O espaço intra-urbano aparecidense é comum ao da maioria das metrópoles 

brasileiras, pois está dotado de fortes discrepâncias sócio-econômicas, predominância da 

população de baixa e média renda, reduzida quantidade de infra-estrutura básica, grau 

elevado de violência urbana e segregação espacial. Para que se possa debruçar com 

mais afinco sobre a segregação espacial aparecidense é importante considerar o fator da 

espacialização da renda social. Dessa forma, evidencia-se a desigualdade social 

existente e o seu contraponto, representado pelo desenvolvimento de centralidades que 

se implantam em meio a um espaço marcado pelo descaso do poder público.  

 Os problemas urbanos ligados a falta de infra-estrutura básica, violência 

urbana, e desigualdades sociais desenvolvidos em Aparecida de Goiânia, ocorrem 

também em outras cidades goianas que apresentam grau elevado de crescimento, aliado 

à falta de planejamento21. Anápolis, Rio Verde, Catalão, Itumbiara, Trindade, Senador 

Canedo, Goianira, Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas de Goiás, Valparaíso de 

Goiás, Luziânia, Goiânia entre outras cidades, fazem parte da mesma lógica 

aparecidense, e são diferenciadas com relação às demais cidades do Estado de Goiás, 

não somente devido às discrepâncias sociais, mas também devido a serem cidades que 

apresentam acirrado crescimento urbano, forte grau de densidade demográfica, 

polarização e diversificação econômica, não se esquecendo também, que algumas 

cidades são conurbadas com importantes pólos metropolitanos.   

 Conforme já foi citada, a concentração de renda é um indicador marcante da 

dinâmica intra-urbana de Aparecida de Goiânia. Para se ter uma idéia, a população de 

baixa renda aparecidense predomina na sua porção sul e sudoeste, sendo o destaque 

das AED22s 3, 4, 2 e 12 (ver mapa 12). Na AED 3 encontra-se os setores Madre 

Germana, que tem com característica a forte concentração populacional (PLANO 

DIRETOR, 2001), se diferenciando dos demais setores a sua volta. A porção sudoeste da 

cidade apresenta as menores taxas de densidade demográficas, estando mais isolada do 

                                                 
21

 Aparecida de Goiânia não é a única cidade goiana dotada de problemas urbanos, mas por outro lado, 
tornou-se o ícone desse estereótipo, traduzido como o de uma cidade desestruturada, ou como um ambiente 
que assentou populações sem nenhum tipo de planejamento, caracterizada pelo quadro da instabilidade 
urbana, ligados a baixa infra-estrutura. É uma cidade que constantemente se noticia nos meios de 
comunicação de massa seu caráter violento, chegando ao ponto de poder afirmar que exista um mito em 
Goiás sobre o caráter seu caótico, traduzido em uma imagem de ambiente topofóbico. 
22

 AED corresponde a Área de Extensão Domiciliar, conforme defende Moysés (2005). Essa metodologia de 
tratamento de dados de renda, de mobilidade e de atividade ocupacional, foi produzida pelo Observatório das 
Metrópoles, seção Goiânia, do qual Moysés é coordenador. Foi desenvolvido, um estudo e sobre as AEDs 
dos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, todo da RMG. 
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centro tradicional e histórico aparecidense, e das demais centralidades, como será 

mostrada a frente. 

 

 
Mapa 12: Aparecida de Goiânia – AED: percentual de famílias de faixa de renda per capta de mais de meio 

até 1 salário. 
 

Quando se analisa a renda mensal das famílias aparecidenses de até 1 

salário mínimo, sua predominância não fica restrita somente às áreas da porção sul e 

sudoeste. Somente a AED 6 e 15 apresentam menos de 20% de famílias com renda de 

até 1 salário mínimo. O curioso é que a AED 1, compreendida principalmente pelo centro 

histórico de Aparecida de Goiânia entre outros setores, é fortemente marcada por 

famílias com renda baixa, sendo um diferencial das principais cidades do Brasil, na qual 

as famílias de maior renda ainda se concentram no centro ou nas suas proximidades, 

caso específico das cidades goianas de Goiânia, conforme demonstrou Paula (2003) e de 

Anápolis, conforme demonstrou Freitas (2004).  

Porém, quando se trata de uma cidade conurbada como Aparecida de 

Goiânia esse diferencial se torna fator comum, pois as classes de maior poder aquisitivo 

tendem a se localizarem nas áreas conurbadas, mais valorizadas, dotadas de maior infra-

estrutura e mais acessíveis aos subcentros dinâmicos de Goiânia, estando assim mais 
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voltadas para a capital estadual do que para sua própria cidade, caso das AEDs 6, 15, 

14, 13 e 9, que serão tratadas com mais detalhe a frente.  

 Quando se trata da concentração de renda média aparecidense forma-se um 

quadro mais heterogêneo das regiões, pois a lógica representada pela região norte 

dotada de famílias com maior renda salarial e a porção sul com menor renda é 

parcialmente alterado (ver mapa 13). 47,4 a 50% das famílias das AED 14 (formada pelos 

setores: Bairro Ilda, Vila Mariana e dos condomínios fechados Jardins Viena e Mônaco, 

entre outros) ganham de mais de 1 a 3 salários mínimos, do mesmo modo as famílias 

das AEDs 15 (Jardim Nova Era, Cruzeiro do Sul, entre outros) e 9 (Mansões Paríso, 

Papillon e Veiga Jardim, entre outros). As AEDs 13, 6, 7 e 8 na zona conurbada e a AED 

1, centro tradicional concentram 41,3 a 44,1% das famílias que ganham de mais 1 a 3 

salários. O diferencial dessa espacialização da renda média é a concentração dela no 

centro histórico (AED 1).   

 

 
Mapa 13: Aparecida de Goiânia – AED: percentual de famílias de faixa de renda per capta de mais 1 a 3 

salários. 

 

 Quando se trata da renda mensal do responsável familiar de mais de 5 a 10 

salários mínios nota-se a formação de um anel urbano segregado de maior poder 
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aquisitivo na zona conurbada de Aparecida de Goiânia (ver mapa 14). 15,3 a 22,2% das 

famílias da AED 6 (compreendida pelo setor Vila Brasília, Jardim Esmeralda e Santo 

Antônio, entre outros), ganham de mais de 5 a 10 salários mínimos, e esse percentual 

também se repete nas AEDs 14 e 15. Nas AEDs 7 (formada pelos setores Bela Vista, 

Jardim Olímpico, setor Tocantinas, Flamboyant, Santa Luzia, entre outros), também a 8 

(composta dos setores Vila Maria, Monte Serrat, Maria Inês, entre outros) a AED 9 e a 13 

(compreendida pelo setor Garavelo e Jardim Tropical, entre outros) os responsáveis por 

famílias que ganham de mais de 5 a 10 salários mínimos chegam a 11,5 a 13% do total. 

Essa configuração espacial da renda se caracteriza pela concentração da 

renda média e superior de Aparecida de Goiânia na zona conurbada e não como é 

comum em volta do centro histórico. Assim, a renda mais alta está concentrada nas 

centralidades e na sua hinterlândia, dentre elas a centralidade Vila Brasília, 

compreendida pelos setores Jardim Esmeralda, setor Santo Antônio e Vila Brasília; e a 

centralidade Buriti, formada pelos setores Jardim Luz, Jardim Nova Era, Vila São Tomás 

e setor dos Afonsos, todos nas imediações do Buriti Shopping (correspondente à AED 6 e 

15). Com menor intensidade a coesão de renda média e alta se encontra na centralidade 

Garavelo23, na porção noroeste da cidade (corresponde a AED 13). 

  

                                                 
23

 As centralidades de Aparecida de Goiânia serão identificadas e discutidas com mais detalhes no capítulo 3.  
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Mapa 14: Aparecida de Goiânia – AED: percentual de famílias de faixa de renda per capta de mais 5 a 10 

salários. 

 

 Na composição da segregação socioespacial de Aparecida de Goiânia 

concebe-se o fenômeno da guetização, fenômeno esse negligenciado. Existe uma 

estreita relação entre baixos níveis de renda e escolaridade, segregação espacial e cor 

da pele. De forma estratificada, nos espaços urbanos de Aparecida de Goiânia ocorre a 

rivalização dos grupos sociais, que se antagonizam e se isolam em universos 

parcialmente coesos, tanto o universo da periferia pobre, como nos condomínios 

fechados.  

Setores como Madre Germana, Tiradentes e Independência das Mansões 

são dotados de população de maioria de cor preta ou parda, onde as categorias 

ocupacionais desses trabalhadores são em predominância operários da construção civil. 

Enquanto que em setores como Afonsos, Jardim Luz, Viena e Mônaco, a maior parte da 

população é de com branca e ocupam funções de escritórios, por isso faz-se uma ligação 

com a guetização, pois há um estranhamente e insociabilidade entre os grupos sociais 

hegemônicos e hegemonizados. (ver gráfico 07) 

Tomando como base as AEDs 02 (setor Nova Cidade, Independência e 

Cidade Livre) e 11 (setor Tiradntes e Cascata), todas localizadas em uma das regiões 
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com os maiores índices de pobreza da cidade, e as AEDs 06 (setor Vila Brasília, Afonsos 

e Esmeralda) e 15 (setor Nova Era, Luz e Cruzeiro), localizadas na região dotada de 

maior quantidade de classe abastada, faz-se um paralelo entre categoria ocupacional do 

trabalhador e cor da pele.  

 

Gráfico 07: Aparecida de Goiânia: percentual de pretos/pardos e das 

principais categorias ocupacionais das AEDs selecionadas
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As AEDs 02 e 11 fazem parte da região sul da cidade, enquanto as AEDs 06 

e 15 fazem parte da região norte. Elas são a síntese de duas regiões distintas de 

Aparecida de Goiânia. Nesse sentido, na AED 02, 65,2% da população é de cor preta ou 

parda. Na mesma AED, 23,6% dos trabalhadores ocupam as funções da construção civil, 

ou seja, são na sua maioria, operários de baixa renda. Somente 4,6% dos trabalhadores 

da AED 02 ocupam função de escritório. Quando comparado esses números com os da 

AED 06, nota-se uma inversão. 48,6% da população se assumem como preta ou parda, e 

13,4% dos trabalhadores ocupam função de escritórios, consideradas perante a ideologia 

da sociedade como de maior prestígio socioeconômico do que os operários da 

construção civil.  

Em síntese, concordando com Arrais (2006), os aparecidenses que mais 

dependem de emprego das centralidades de Goiânia moram nas áreas mais distantes de 

Aparecida de Goiânia, estão mais segregados, ganham menores salários, são 

discriminados pela cor da pele e dependem de desgastantes viagens diárias da casa 
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para o trabalho. Vale destacar, que os operários da construção civil aparecidense em sua 

maioria trabalham nos setores nobres verticalizados da capital estadual. Esse processo 

perverso tem sua face inversa, pois as melhores funções ocupacionais estão localizadas 

justamente em centralidades de Aparecida de Goiânia, em áreas melhor dotadas de infra-

estrutura (como será mostrado no próximo item), e gozam da maior concentração de 

renda, além de estarem muito mais próximos e mais acessíveis das centralidades de 

Goiânia.  

Para dar continuidade na leitura das transformações socioespaciais 

desenvolvidas em Aparecida de Goiânia será abordado no próximo capítulo a formação 

de novas centralidades em Aparecida de Goiânia. Ao mesmo tempo em que se 

condicionam estruturas espaciais marcadas pelo descaso do poder público, ocorrem o 

fomento de áreas privilegiadas, que aparentemente buscam solapar a relação de 

desigualdade e dependência  da cidade em questão. Ao se destacar o papel das 

centralidades em Aparecida de Goiânia tem como objetivo demonstrar a dinâmica intra-

urbana dessa cidade e seu reordenamento perante a RMG.   
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CAPÍTULO 03: A FORMAÇÃO DE CENTRALIDADES E A TRANSFORMAÇÃO DO 

ESPAÇO INTRA-URBANO DE APARECIDA DE GOIÂNIA 

 
Aqui sempre se anuncia a desconstrução como 
pensamento do dom e da indesconstrutível justiça, a 
condição indesconstrutível de toda desconstrução, 
certamente, mas uma condição que está, ela 
mesma, em desconstrução e permanece, e deve 
permanecer. 

 
Derrida, 1994, p. 47. 

 

 O principal objetivo desse último capítulo é discutir a reestruturação intra-

urbana de Aparecida de Goiânia, desenvolvida a partir da formação de novas 

centralidades. Nessa perspectiva, discute-se a dinâmica interna da cidade em questão, 

que a poucas décadas era vista como um bolsão de  pobreza na RMG. O estereótipo de 

“cidade periférica” que Aparecida de Goiânia adquiriu a partir da década de 1970, vem 

sendo gradativamente desfeito, principalmente após a década de 1990.  

 Desconsiderar essa condição urbana e generalizá-la em conceitos pouco 

estruturados em uma base teórica eficaz, caso das terminologias “cidade dormitório”, 

“bolsão de pobreza” e “cidades parasitárias” é eliminar distintas articulações espaciais e 

apuradas ações sociais do espaço interno aparecidense.  

No período de forte expansão urbana, o espaço aparecidense passou a ser 

visto como constituinte de uma cidade polarizada, não exercendo relações endógenas, e 

estando dependente de relações exógenas, principalmente da capital estadual. Por isso, 

é importante visualizar Aparecida de Goiânia como um ambiente urbano que tem uma 

dinâmica interna constituinte de um processo de fragmentação ou periferização, caso das 

questões relacionadas à mobilidade, a organização da morfologia urbana, da segregação 

espacial , das centralidades, da quantidade de elementos de consumo coletivos e dos 

espaços de lazer. 

Com o intuito de demonstrar as transformações ocorridas na esfera intra-

urbana aparecidense, propõe-se identificar as centralidades que vêm surgindo no seu 

espaço urbano. Inicialmente, será discutida a estreita relação existente entre 

periferização, fragmentação e centralização. Posteriormente, serão abordadas as 

transformações na regulação do espaço aparecidense. Ao final, serão identificadas as 

centralidades e a importância destas na alteração do estereótipo de “cidade dormitório”.     

 

3.1 – Fragmentação, centralidade e periferia em Aparecida de Goiânia 

 

Pensar Aparecida de Goiânia pela perspectiva periférica é considerar que seu 

espaço urbano foi constituinte de um processo intenso de fragmentação, advindo da 
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expansão urbana ocorrida na RMG. Em contrapartida, para se discutir a fragmentação do 

tecido socioespacial aparecidense  é importante considerar sua articulação centrípeta, 

com o centro de Goiânia, e sua articulação centrífuga, com suas territorialidades internas. 

Ao se referir a essas dimensões nota-se que a cidade em questão é muito diversificada, 

por isso classificá-la somente como periferia fragmentada, no sentido estrito do termo, 

pode-se acarretar reducionismo, pois quando refere-se ao caráter marcante das periferias 

brasileiras, Aparecida de Goiânia se insere nesse quadro. Moura e Ultramari (1996, p. 11) 

destacam que as periferias “são áreas de concentração de moradias de população de 

baixa renda, carentes dos serviços básicos essenciais e que sofrem os efeitos de longos 

deslocamentos para o trabalho, o consumo e o lazer. Reforçam o ciclo da pobreza cada 

vez mais difícil de romper”.  

Todavia, no espaço intra-urbano aparecidense, se desenvolve nas últimas 

décadas, uma série de transformações sócio-econômicas, caracterizando áreas tidas 

como periféricas, agora como novas centralidades e pólos econômicos. Desse modo, é 

necessário identificar onde está a periferia de Aparecida de Goiânia (não considerando 

cegamente como um todo urbano) e espacializar suas centralidades. Dessa forma, 

concebe-se a estreita relação entre centralidades, fragmentação e periferização. 

Quando suscita a existência de estereótipo da periferia aparecidense 

pretende-se discutir justamente, seguindo os ensinamentos de Castells (2000), a 

reprodução de ideologias sobre seu comportamento social. Se há uma diversidade 

interna, não faz sentido generalizá-la em um único termo, pois é importante considerar 

onde se localiza sua população mais carente, onde estão as áreas mais favorecidas com 

infra-estrutura e como se dá a questão da mobilidade pendular na cidade, possibilitando a 

visão de conjunto, e esse conjunto se organiza como um mosaico desigual. 

O termo periferia porta consigo uma carga ideológica, devido ao discurso 

burguês da estratificação social exercido pelo padrão centro-periferia. Lê Goff e Shimitt 

(2006) destacam a idéia de imaginário periférico, e afirmam que desde a Idade Média 

construíram-se concepções pejorativas e fantasiosas que se arrastam até hoje como 

discurso da classe dominante. Ainda na Idade Média, a periferia era vista como lugar da 

aversão, argumentam Lê Goff e Shimitt (2006, p. 213), “espaço de maravilhas e de 

horrores, [...] desértico e selvagem, ela atrai o máximo de homens [...] é um mundo do 

limite, da transgressão, da transição”  

Etimologicamente, o termo periferia se refere àquilo que se encontra fora da 

esfera, fora da core área, ou seja, não participa ativamente das manifestações 

centralizantes. Essa perspectiva corresponde à idéia de cidade dual ou repartida, 

debatida por Ribeiro (2000), onde dois espaços distintos se contrapõem e se relacionam 

hierarquicamente. Todavia, essa noção de análise não se dedica a interpretar o espaço 
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interno das cidades através de distintas dimensões, e em considerar as diversas 

conexões espaciais, alavancadas por distintas territorializações. Com a noção de 

fragmentação do tecido sociopolítico espacial (SOUZA, 2005), compreende-se a cidade 

pela lógica de um mosaico, repartido em várias faces. A partir disso, fica delicado 

delimitar rigidamente onde termina o centro e onde começa a periferia. Discordando de 

Ribeiro (2000), há uma relação integrada, que se organiza de forma conjunta, existente 

entre fragmentação, periferização e formação de centralidades, e essa relação se 

evidencia em Aparecida de Goiânia.  

De um modo geral, também não compartilha-se ser as periferias ambiente de 

minorias (visão míope dos analistas estadunidenses e europeus). Também não se 

pretende propor otimistamente, nessa atual fase da fluidez de valores e da efemeridade, 

que as margens e as minorias estão de forma positiva e concreta se dirigindo aos 

centros, e a sociedade atual está, cada vez mais, marcada pela tolerância e convivência 

harmônica entre os diferentes24. Pelo contrário, as cidades atuais estão marcadas pela 

cisão entre classes, pelo jogo de micropoderes e pela articulação social desigual nos 

espaços geográficos.  

Um autor que trata de forma espacializada as noções de margem e centro, é 

Raffestin (1993). Utilizando-se de um método multidiciplinar, dedicando-se ao caráter 

semiótico e espacial, o citado autor trata a idéia de centro-periferia através de outra 

dimensão. Apesar de tratar do assunto mediado pelas escalas global, nacional, regional e 

urbana, sua contribuição vale também para a escala intra-urbana. Ele não utiliza o 

conceito centro-periferia, pois segundo defende, é um conceito pejorativo, estático, e não 

aceita modificações. No lugar, propõe a idéia de marginalidade e centralidade. A 

marginalidade é produto-produtor da centralidade e vice-versa. Há uma relação funcional 

e relacional entre ambas as esferas, e o equilíbrio de uma depende da organização da 

outra, defende Raffestin (1993, p. 187). 

 

Centralidade e marginalidade se definam uma em relação à outra e são 
especificamente relacionais, ou seja, podem se inverter no território, sem que o 
mecanismo seja questionado: a centralidade pode se tornar marginalidade e 
vice-versa, num dado lugar. 

 

                                                 
24

 Os teóricos pós-estruturalistas e pós-colonialistas, dentre os principais, Derrida (1993), Deleuze e Guatarri 

(1994), Hall (2006), Glissant (2005), Bhabha (1998), entre outros, enfatizam o poder das margens e das 
minorias, e debatem com afinco a questão da marginalidade e das centralidades, do estar incluído e excluído, 
do poder local e global e propõem uma contribuição às discussões sociais que prezam o debate entre o 
delicado jogo de relações existente entre os distintos atores sociais. Longe dos modismos que se seguem 
dessas leituras, esse trabalho encara como fundamentais as contribuições dos teóricos acima citados, por 
outro lado, buscando ver o papel da emergência das minorias fora da esfera de análise romântica. 
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Raffestin (1993, p. 188) discute também as etapas de formação da lógica 

centralidade-marginalidade. A centralidade é instaurada quando se começa a 

desenvolver integradas relações centrífugas e centrípetas. Para se ter o estágio 

privilegiado da centralidade, é necessária a formação da nodosidade, e ela teria como 

base fundadora as descontinuidades e as condensações espaciais. 

 

Nodosidade, centralidade e marginalidade estão ligadas pelos atores que as 
fazem e as desfazem. A nodosidade reúne os atores paradigmáticos que, se 
tiverem acesso à categoria de atores sintagmáticos, fundarão, se possível, uma 
centralidade que determinará uma marginalidade ipso facto. As inversões 
topológicas não questionam coisa alguma na estrutura relacional. Haveria, 
portanto, um sistema progressivo: nodosidade versus centralidade versus 
marginalidade, mas também pode haver um processo regressivo que vai da 
estruturação à desestruturação de um poder. 

 

Trazendo para a esfera da RMG, a centralidade da capital estadual produziu 

a marginalidade aparecidense. Conseqüentemente, no espaço intra-urbano de Aparecida 

de Goiânia, as subcentralidades processaram uma (dês)estruturação do poder, e se 

impuseram frente às articulações com suas marginalidades, construindo novas lógicas 

centrípetas, no interior da cidade, e novas lógicas centrífugas, com a RMG.  

Em Aparecida de Goiânia, da mesma forma que se mantêm elementos 

espaciais advindos do processo de fragmentação e periferização, mantêm-se elementos 

espaciais ligados à formação de centralidades, que alteram sua interação espacial com a 

região urbana da qual participa. Dentre os principais fatores que marcaram e marcam sua 

atual configuração espacial, abaixo serão destacados os principais. 

 Foi uma cidade que sofreu expansão urbana seguida pela da capital estadual; 

 É dotada de estrutura intra-urbana fragmentada, espraiada e dispersa, e marcada 

pela baixa quantidade de infra-estrutura urbana; 

 Apresenta densidade de mobilidade pendular com Goiânia;  

 É dotada de acirrado processo de conurbação e integração com Goiânia; 

 Apresenta densidade populacional e acelerado processo de comercialização e 

industrialização; 

 Desenvolve centralidades voltadas à sua dinâmica interna, e outras que estão 

ligadas à região conurbada com Goiânia. 

Antes de discorrer sobre as centralidades em Aparecida de Goiânia é 

necessário discutir a regulação urbana que vem ocorrendo nessa cidade, pois a partir 

dessas ações do poder público, que se evidenciou seu caráter centralizante, buscando o 

distanciamento dos estereótipos e deficiências que toda fagmentação traz. 
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3.2 - As transformações na regulação do espaço intra-urbano de Aparecida de 

Goiânia 

 

 Quais foram as transformações que Aparecida de Goiânia sofreu? E a partir 

de quando essas transformações começaram a acontecer? De uma forma geral, o 

espaço urbano de qualquer cidade sofre modificações. Em Aparecida de Goiânia, a partir 

da década de 1990, determinadas transformações deram novos rumos à sua reprodução 

do espaço urbano. Dentre essas transformações, vale enumerar o acréscimo 

populacional. Com o aumento da demanda populacional interna ocorreu uma maior 

exigência de assistência desse corpo populacional ascendente. Mas o que se assistiu foi 

a formação de um assentamento urbano com poucas condições estruturais de qualidade 

de vida. Mediante esse quadro, a população buscou em Goiânia o que Aparecida de 

Goiânia não possuía, promovendo um desequilíbrio entre as cidades. 

 Na RMG, o principal desequilíbrio tem sua fonte na fragilidade econômica dos 

municípios conurbados periféricos. Acirra-se a polarização em Goiânia, pois as periferias 

não conseguem exercer uma função economicamente autônoma, tornando-se espaços 

fluídos e dependentes. Com relação a esse assunto, Scott (1994, p. 68) demonstra que o 

espaço geográfico da cidade se compõe de três espaços principais: 

 

O espaço da produção; o espaço social, que é o lugar da atividade residencial e 
da vida familiar; e, por fim, o espaço de circulação, que é o lugar dos movimentos 
através da cidade. Estes três espaços são articulados num sistema único pelos 
mercados de trabalho locais, que estabelecem a ligação entre os indivíduos e os 
empregos e determinam os salários. A expressão imediata tangível desta 
operação dos mercados urbanos de trabalho é a comutação diária dos 
trabalhadores entre o espaço de produção e o espaço social da cidade. 

 

 No caso de Aparecida de Goiânia, em decorrência da sua função periférica, o 

sistema integrado do espaço da produção, do espaço social e do espaço da circulação 

encontrou-se em um período de sua história descompassado. Em qualquer outra cidade, 

essa dinâmica sistêmica movimenta-se de forma integrada. Por sua vez, foram nos três 

sistemas espaciais acima citados pelo autor que Aparecida de Goiânia apresentou 

transformações. 

 Com relação ao espaço social aparecidense, este se encontra ainda de forma 

deficitária, porém ações vinculadas ao poder público na última década vêm alterando 

esse quadro. Inicialmente, foi necessário estabelecer um estudo e, posteriormente, 

estabelecer um código de normas que regulassem e incitassem o planejamento urbano. 

O primeiro passo se deu com a elaboração do Plano Diretor (2001) e com o estudo do 

Plano Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais (PEMAS, 2003). 
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O poder público municipal partiu da referência de que a população 

aparecidense crescia de forma muito intensa, acarretando desequilíbrios sociais. No ano 

de 2000, dos seus 234.874 lotes, 158.614 (68%) eram vagos, e só 76.260 (32%) eram 

habitados, sendo uma das maiores taxas de lotes vagos da RMG. Contraditoriamente, a 

cidade apresentava oito (8) loteamentos irregulares; quatro (4) clandestinos; duas (2) 

invasões; e doze (12) áreas de risco, marcando a cidade por forte déficit habitacional. 

Com a desapropriação de setores irregulares e com políticas de inibição de abertura de 

novos loteamentos, ocorreram transformações no extenso quadro de lotes vagos.  Em 

2004, dos 238.094 lotes existentes na cidade, 130.187 (55%) eram vagos, e 107.907 

(45%) estavam ocupados. 

No intuito de sanar essas deficiências habitacionais foi estabelecida uma 

série de leis que regulasse o crescimento urbano, inibindo a abertura de novos 

loteamentos. No Plano Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais (PEMAS, 

2003) estão contidas as seguintes considerações: 

 

- A Legislação Urbanística disponível no município é originária do Plano Diretor, Lei 

Complementar n°004/2002 “Dispõe sobre o Planejamento Ambiental Sustentável 

do Município de Aparecida de Goiânia”. Aprovado pela Câmara Municipal em 

27/12/2001 e sancionado pelo Executivo em 30/01/2002. 

- O Plano Diretor de Aparecida de Goiânia, além de definir as Estratégias para o 

Planejamento Municipal, Lei n°2.243/2002 institui a Política de Ordenação para o 

Crescimento e Desenvolvimento Estratégicos do Município (POCDE) Lei 

n°2.246/2002. Cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental 

Sustentável (CONDAS) Lei n°2.247/2002 e Fundo Municipal de Desenvolvimento 

Ambiental Sustentável (FUNDAS), Lei n° 2.248/2002. 

- Ainda integram o Plano Diretor as Leis de Zoneamento, Lei Complementar n° 

005/2002; Perímetro Urbano, Lei n°2.249/2002 e Parcelamento do Solo, Lei 

n°2.250/2002. 

 

Tabela 18: Síntese da legislação de regulação urbana de Aparecida de Goiânia 

Legislação 

Data da 
aprovação pela 

Câmara 
É Aplicado?  

Plano Diretor 27/12/2001 Sim 

Lei de Zoneamento 27/12/2001 Sim 

Lei do Perímetro Urbano 27/12/2001 Sim 

Lei de Parcelamento 27/12/2001 Sim 

Código de Obras 01/07/1998 Sim 
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Lei p/ Zonas Especiais de Interesse Social - Não  

Normas de Proteção Ambiental - Não  

Imposto Territorial Progressivo 27/12/2001 Sim 

Operações Urbanas Consorciadas 27/12/2001 Sim 

Transferência do Potencial Construtivo 27/12/2001 Sim 

Licença Onerosa de Construção 27/12/2001 Sim 
Fonte: APARECIDA DE GOIÂNIA, PREFEITURA de. PEMAS, 2003. 

  

 Com regulação no espaço residencial, conseqüentemente, o espaço da 

circulação e da produção sofre alterações. A expansão da infra-estrutura aparecidense 

ocorreu de forma cadenciada às territorializações das novas centralidades. Estas 

empreenderam uma demanda que não mais suportava a implantação de centros 

comerciais em áreas desestruturadas. O crescimento dos setores comercial, industrial e 

de serviços impulsionou a reestruturação intra-urbana.  

Em síntese, a reestruturação produtiva da cidade destravou a reestruturação 

intra-urbana, e a reestruturação intra-urbana, tendo como ícone as novas centralidades, 

generalizou a reestruturação produtiva, pois possibilitou maior circulação e integração 

com outros mercados. As mudanças estruturais do município deram condições de 

instalação de novas empresas, com a capacitação profissional, elevação do nível de 

renda e de consumo da população. Interferindo no tripé da espacialidade urbana, 

desencadeia-se uma teia sistêmica de transformações espaciais.  

 

3.3 - Delimitando as centralidades em Aparecida de Goiânia 

 

 Pouco mais de vinte anos atrás, afirmar que existiam centralidades em 

Aparecida de Goiânia era perigoso. Atualmente, é possível identificar a formação de 

nodosidades e centralidades no seu espaço intra-urbano. O diferencial é que as 

centralidades aparecidenses apresentam funções diversas, quando se considera sua 

localização, densidade de atividades econômicas e formas comerciais e de consumo 

coletivo nelas localizadas. Elas são centralidades que servem à demanda periférica, fruto 

da fragmentação do tecido sóciopolítico espacial. 

 O termo centralidade, conforme esclarece Spósito (1998), pode representar 

dois padrões espaciais de polarização. Segundo a autora citada, existem as 

centralidades regionais, aquelas formadas pela articulação urbano-regional, pela 

polarização das atividades econômicas atacadistas, ligadas às dinâmicas da produção e 

circulação.  Essas centralidades têm o caráter espacial regionalizado, através das 

hierarquias urbanas. Já as centralidades intra-urbanas são aquelas que exercem 

importância nos espaços internos das cidades. Estão ligadas às formas comerciais 
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varejistas, à localização das classes sociais e sua mobilidade pelo espaço intra-urbano. 

De uma forma mais universalizante, Raffestin (1993, p. 187) afirma que 

 

[...] a centralidade não é essa pura noção geométrica que os homens teriam 
inventado ou descoberto. É uma outra coisa. É, em primeiro lugar, a existência 
de uma coletividade soldada por ações criadoras de relações, que fundamentam 
diferenças específicas. O lugar sem essas relações, não passa de uma lugar 
entre muitos outros. 

  

 Villaça (1998) dá ênfase ao termo subcentro, no lugar de centralidade, apesar 

de identificar uma pequena diferença entre ambos. O primeiro é uma réplica em tamanho 

menor ao centro, mas com os mesmos requisitos de localização e polarização, porém se 

formam gradativamente, ligados à substituição das funções do centro tradicional e à 

composição dos vários subcentros. Os subcentros geralmente se formam quando há um 

processo de “decadência” ou descentralização do centro tradicional, localizando-se nas 

bordas do antigo centro, formando o “centro novo” ou centro expandido. Côrrea (2001, p. 

173 – 174) sintetiza essa diferença afirmando que “o monocentrismo vem sendo desfeito 

progressivamente [...] e a descentralização originou novas formas espaciais. Muitas são 

espontâneas como subcentros, [...] outras são planejadas como os shoppings centers e 

distritos industriais”. 

A centralidade apresenta os mesmos requisitos dos subcentros, mas se forma 

de um modo mais dinâmico, rápido e fragmentado ao longo do espaço urbano 

(SPÓSITO, 2001). Quando surgem, logo impactam o trânsito, o consumo e a dinâmica 

local da mobilidade do lugar. Geralmente estão ligadas a implantação de hipermercados, 

shopping center, pólos econômicos, valorização imobiliária, a eixos comerciais e à novos 

centros de consumo. 

 Neste trabalho, optou-se por utilizar o termo centralidades para demonstrar as 

várias centralidades, subcentros e eixos de comércio que vem surgindo em Aparecida de 

Goiânia. Os pólos empresariais e industriais que se fortalecem estão ligados à dinâmica 

regional, porém acionam territórios e dinamizam a economia doméstica do município, 

promovendo a reprodução de centralidades intra-urbanas.  

A razão de se utilizar o termo centralidade está pautada no fato de que as 

transformações internas no espaço aparecidense ocorrem de forma muito recente. Há 

centralidades que surgiram ligadas à verticalização, shopping centers e eixos de 

comércio, impactando muito sua hinterlândia. Há também centralidades que se formaram 

ligadas a Goiânia e não à cidade a qual pertence, bem como, centralidades que surgiram 

ligadas à demanda dos bairros que lhe envolvem, como centros de comércio, serviços e 

consumo coletivos. Na maioria das vezes, as centralidades não surgiram intimamente 

ligadas à decadência do centro tradicional aparecidense, e nesse caso não formaram o 
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chamado centro expandido, pois o centro tradicional e histórico tem pouca expressão 

econômica e está localizado fora do eixo centralizante. As centralidades surgiram por 

demandas locais, promovidas pela fragmentação do tecido sociopolítico espacial. 

 Dentre as áreas em Aparecida de Goiânia que começam a se diferenciar, ou 

já se diferenciaram de forma intensa dos demais ambientes de caráter periférico, foram 

destacados oito recortes espaciais, que já exercem função de centralidade, ou que estão 

tornando-se novas centralidades.  

 

Tabela 19: Nome, localização e principais vias das centralidades em Aparecida 
de Goiânia – 2008 

N° Nome Localização Setores que fazem parte  Principais vias 

1 Bela Vista 
Região Conurbada 

– nordeste 
Bela Vista, Lurdes, Vila 

Santa, Vila Brasília 

Av. Bela Vista, 
BR – 153, R. 
dos Pirineus 

2 Buriti 
Região Conurbada 

– norte 
Afonsos, Luz, Nova Era, 

Vila São Tomás 
Av. Rio Verde, 

São João 

3 Centro Região Sul 

Centro, Belo Horizonte, 
Serra Dourada, Vera 

Cruz, Araguaia, Village 
Garavelo 

Av. 
Independência 

4 Cidade Livre Região Sul 
Cidade Livre, Colina 

Azul,  Independência, 
Cristalino, Monte Cristo 

Av. 
Independência 

5 Cruzeiro Região norte 
Cruzeiro do Sul, Nova 
Era, São Luiz, Maria 
Inês, Bela Morada 

Av. São João, 
Av. Alvorada, 
Av. Zoroastro 

6 Garavelo 
Região Conurbada 

– noroeste 
Garavelo, Garavelo B, 

Tropical 

Av. Igualdade, 
GO – 040, Anel 

Viário 

7 
Mansões/ 
Papilon 

Região Central 
Mansões Paraíso, 

Papilon Park, Veiga 
Jardim, Americam Park 

Av. Veiga Vale, 
Anel Viário, R. 

J-002 

8 Vila Brasília 
Região Conurbada 

– norte 
Vila Brasília, Esmeralda, 

Santo Antônio, Real 

Av. Tapajós, 
Av. Rudá, Av. 
São Paulo, Av. 

Anápolis 
Organização: José Vandério Cirqueira Pinto – 2007. 

 

As centralidades estão divididas entre as que se encontram na região 

conurbada de Aparecida de Goiânia com Goiânia e as centralidades localizadas no 

interior da cidade. Das oito centralidades, quatro estão localizadas na zona conurbada, 

que são: a centralidade Garavelo (compreendida pelos setores Garavelo, Garavelo 

Residencial Park, Jd. Tropical); centralidade Buriti (composta pelos setores Jd. Nova Era, 

Vl. São Tomás, Jd. Luz e S. dos Afonsos); centralidade Vl. Brasília (recortada incluindo 

os setores Vl. Brasília, Jd. Esmeralda, Pq. Real, S. Santo Antônio, Vl. Sul); centralidade 

Bela Vista (Jd. Bela Vista, N. S. de Lurdes).  
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 Fora da região conurbada existe a centralidade cruzeiro (composta pelos 

setores Cruzeiro do Sul, Jd. Nov Era, Cid. Satélite São Luiz). Essa centralidade encontra-

se muito próxima da conurbação, exercendo interações espaciais com a cidade de 

Goiânia. A centralidade Mansões/Papilon (compreendida pelos setores Mansões Paraíso, 

Papilon Park, Veiga Jardim) se encontra localizada na região central do município. A 

centralidade Cidade Livre (composta pelos setores Cidade Livre, Colina Azul, 

Independência, Jd. Cristalino e Monte Cristo), e o Centro Tradicional (composta pelos 

setores Centro, Serra Dourada, Belo Horizonte e Araguaia) exercem função de 

centralidade na sua localidade. 

Dentre as oito centralidade citadas, a centralidades Garavelo, Buriti, Vila 

Brasília e o Centro Tradicional serão tratadas com mais detalhes no que diz respeito à 

polarização e concentração de atividades econômicas. As demais centralidades estão em 

processo de desenvolvimeno, exercem importante papel, porém pontual, onde faltam 

algumas atividades de serviços que garantem maior importância com relação à cidade. 

 

3.3.1 - As centralidades sob influência da conurbação 

 

 O processo de conurbação entre Goiânia e Aparecida de Goiânia é 

diferenciado das demais cidades da RMG. A distinção decorre dessa conurbação ser 

dotada de centralidades, além de apresentar forte dinâmica sócio-econômica, localizada 

principalmente ao longo do eixo territorial de comando da Avenida Rio Verde, do eixo 

comercial da GO – 040 e da Avenida Bela Vista.  

Essas vias limitam as duas cidades. Nessa conurbação (do lado de 

Aparecida), encontram-se quatro centralidades (Garavelo, Vila Brasília, Buriti e Bela 

Vista), três hipermercados (Marcos, Bretas e Carrefour), um shopping center (Buriti 

Shopping), além de um shopping de vizinhança25, denominado Free Center, dois 

condomínios horizontais (Jardins Mônaco e Viena), um condomínio empresarial fechado 

(Cidade Empresarial), e uma infinidade de atividades econômicas, tendo como destaque 

concessionárias e home centers. 

A Avenida Rio Vede é o mais importante eixo comercial de Aparecida de 

Goiânia. É denominada de eixo territorial de comando devido sua influência na 

circulação, mobilidade e polarização. Atravessa a cidade de leste a oeste, dotada de 

                                                 
25

 Padilha (2006, p. 75), conceitua os shoppings de vizinhança, aqueles dotados de caráter local e que estão 
voltados a um respectivo público alvo. Esse tipo de shopping é “projetado para fornecer conveniência na 
compra das necessidades do dia-a-dia dos consumidores. Tem como âncora um supermercado. A âncora 
tem o apoio de lojas oferecendo outros artigos de conveniência.” No caso do Free Center, ele tem como 
objetivo atender os condomínios horizontais que se localizam na sua proximidade. 
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serviços, indústrias, comércios e elementos espaciais de consumo coletivo, como 

hospitais, terminais intra-urbanos etc.  

Mas não há uma coesão em toda a Avenida Rio Verde. Ela pode ser dividida 

em três partes: o trecho caracterizado pela centralidade de comércio e serviços, que se 

estende da Vila Brasília até as proximidades do Terminal do Cruzeiro; a parte das 

empresas atacadistas e dos elementos espaciais especializados, que se estende das 

proximidades do Terminal do Cruzeiro, passando pelos condomínios horizontais e 

finalizando na Cidade Empresarial; e o trecho dos vazios urbanos, que se estende da 

Cidade Empresarial ao início da centralidade Garavelo. 

Situada na área de influência da Avenida Rio Verde, encontra-se a 

centralidade Vila Brasília. Ao lado desta centralidade localiza-se a centralidade Buriti. Se 

as duas estão tão juntas, por que separá-las? Porque cada uma representa uma função 

diferenciada, e com base em Raffestin (1993), a centralidade é caracterizada pela 

especificidade.  

A centralidade Vila Brasília foi a primeira do município, já gozava de 

autonomia do centro tradicional na década de 1980, onde tinha mais população e maior 

diversidade de atividades econômicas, devido à influência da conurbação com Goiânia. 

Ou seja, a centralidade Vila Brasília foi se desenvolvendo gradativamente, obtendo 

função central em etapas.  

Já a centralidade Buriti, segundo defende Pinto (2006), se formou com a 

popularização do Buriti Shopping e com o seguido processo de verticalização. No início 

da década de 1990, os setores que a compõem (Jd. Nova Era, Vl. São Tomás, Jd. Luz e 

S. dos Afonsos) ainda estavam sem asfalto, com inúmeros vazios demográficos, poucas 

atividades econômicas e alguns condomínios verticais de caráter popular. Atualmente, é 

uma das regiões mais dinâmicas da RMG, com concentrada função comercial, 

verticalização ascendente, alta valorização imobiliária, e um dos maiores shoppings de 

Goiás. O trânsito da Avenida Rio Verde, que faz parte dessa centralidade, apresenta-se 

denso, fruto da rápida mudança que a área sofreu. Outra diferença entre as duas 

centralidades é que o comércio e os serviços da centralidade Buriti são mais voltados ao 

público de maior poder aquisitivo do que os da centralidade Vila Brasília. Então, apesar 

de estarem juntas, apresentam formações espaciais diferenciadas. 

Com base no mapa de uso do solo urbano da centralidade Vila Brasília, nota-

se que ao longo das avenidas Tapajós (sentido leste oeste), São Paulo (sentido norte sul) 

e Rudá (sentido oeste leste), concentram-se as áreas comerciais e de serviços. Ao longo 

da Avenida Anápolis e na porção mais ao sul da Avenida São Paulo, nas proximidades 

do Terminal Vila Brasília, encontram-se as atividades econômicas de indústria e comércio 

atacadistas.  
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Na Avenida Tapajós das 105 atividades econômicas, 51 são pregões, 

definindo sua paisagem urbana e caracterizando a área pela coesão comercial da venda 

de móveis usados. Porém, encontra-se na mesma avenida uma galeria comercial de 

mais de 60 lojas, um banco, academia de ginástica, autopeças, laboratórios médicos etc., 

e nas suas proximidades, o Hospital São Bernardo. É uma via estreita e densamente 

ocupada de atividades econômicas. 

Ao longo da avenida Rudá, também localiza-se concentração das atividades 

econômicas. Nela, estão localizados dois bancos, uma universidade, um centro de 

capacitação profissional em informática da prefeitura municipal, um posto policial, casa 

de móveis, farmácias, supermercados, casa agropecuária, lojas de vestuário, clínicas 

médicas, escritórios de advocacia, contábeis etc., mostrando-se como um dinâmico eixo 

comercial da cidade. 

A Avenida São Paulo é a principal ligação entre a centralidade Vila Brasília e 

Goiânia, no sentido norte, e no sentido sul liga a centralidade ao Centro Tradicional. É a 

principal via da centralidade. Ao longo do seu percurso, nas proximidades do Terminal 

Vila Brasília, predomina indústria da construção civil, como home centers, madereiras, 

marmoraria etc. Seguindo no seu percurso para a direção norte, ocorrem a localização de 

centro automotivos, auto-peças, centro de formação de condutores etc., elementos 

ligados aos serviços. Mais ao norte da via, nas proximidades dos Correios, localiza-se a 

diversidade comercial e de serviços, como bancos, concessionárias de veículos usados, 

bares e restaurantes. 

De uma forma geral, a ocupação urbana da centralidade discriminada é bem 

homogênea. Predominam as residências horizontais fora das avenidas comerciais, 

poucos lotes vagos, duas pistas de caminhada, a mais conhecida é a da Avenida 

Anápolis e a outra em volta da igreja Mão Posta. O maior destaque da centralidade em 

questão é a unidade dos Correios, devido seu grande porte. Outro destaque são os 

condomínios verticais, ao longo do setor Jd. Esmeralda.  
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Mapa 15: Uso do solo urbano da centralidade Vila Brasília – 2008. 

O principal destaque da centralidade Vila Brasília é a concentração comercial 

e de serviços. Juntamente com a centralidade Garavelo26, ela é uma das principais 

                                                 
26

 Todas as atividades comerciais, de serviços e industriais identificadas nesse trabalho foram pelo método 
de inúmeros trabalhos de campo. Os mapas de uso do solo e de influência das centralidades também são 
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centralidades de Aparecida de Goiânia. No total, foram identificadas 425 atividades 

econômicas de serviços, representando 7,6% do total do município de Aparecida de 

Goiânia. As atividades econômicas foram agrupadas em 16 categorias distintas, desde 

bancos, passando por escritórios contábeis, chaveiros, universidades, moto-taxi, 

locadoras, serviços de segurança e limpeza, até salão de beleza.  

 

Tabela 20: Atividades econômicas de serviços da centralidade Vila Brasília, em 
Aparecida de Goiânia – 2008 

Atividades econômicas de serviços Quantidade % 

Academia de ginástica 4 0,9 

Bares, restaurantes, lanchonetes, churrascarias, pizzarias, 
panificadoras, sorveterias 

54 12,7 

Casa de jogos, lan house, fliperamas 16 3,8 

Centro automotivo, moto-peças, auto-peças, borracharia, 
auto-elétrica, borracharia, auto-elétrica, lanternagem 

82 19,3 

Estúdio de tatuagem 3 0,7 

Faculdades, escolas preparatórias e de idiomas 18 4,2 

Imobiliária, advocacia, despachantes, contabilidade, 
consultorias, construtoras  

34 8 

Joalheria, relojoaria, chaveiro 9 2,1 

Locadoras de vídeo, filmagens de produção de eventos, 
revelação de fotografias  

23 5,4 

Manutenção em equipamentos eletro-eletrônicos e 
mecânicos 

17 4 

Salão de beleza, barbearia, clínica de estética 35 8,2 

Serviços bancários, lotéricas, financiadoras 4 0,9 

Serviços de fotocópias, autenticação, comunicação visual 7 1,6 

Serviços de segurança e de limpeza 26 6,1 

Serviços médico-hospitalares, laboratoriais, odontológicos, 
oftalmológicos 

39 9,2 

Táxi, moto-taxi, garagem, lava-jato, CFC 44 10,3 

Outros 10 2,3 

Total 425 100 

Total centralidade/Aparecida de Goiânia (%) 7,6 
Fonte: trabalhos de campo realizados por José Vandério C. Pinto – fevereiro de 2008. 

 

Os serviços que mais se destacaram foram relacionados aos automóveis, 

como: centros automotivos, oficinas mecânicas, pintura etc., contendo 19,3% das 

atividades. Os serviços de lazer e alimentação também se destacaram, com 12,7%. 

Foram identificados, por sua vez, serviços com menor intensidade, como: serviços 

escolares de universidades, cursos preparatórios, entre outros; estúdio de tatuagem; 

academias de ginástica; serviços hospitalares etc.  

                                                                                                                                                    
fruto de trabalhos de campo. Utilizou-se essa metodologia no intuito de ter resultados mais concretos, do que 
os dados secundários. A coleta de dados realizada na centralidade Vila Brasília apresentou maior quantidade 
de atividades econômicas. Porém, foi realizada uma contagem de todas as atividades econômicas da 
centralidade. Na centralidade Garavelo, diferente da Vl. Brasília, só foi contada as atividades econômicas do 
Anel Viário, da GO – 040 e da Avenida Igualdade. Nesse sentido, a centralidade Garavelo é a maior 
centralidade da cidade, em número de atividades econômicas.  
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No que tange as atividades comerciais, essas ocorrem em menor número: no 

total são 227 atividades econômicas de comércio, que representam 4,6% do total do 

município aparecidense. Das atividades comerciais, as que mais se destacaram foram as 

relacionadas à compra e venda de móveis usados, conhecidas como pregões, com 29 %; 

as lojas de vestuário também se destacaram, contendo 11,8% do total. As papelarias, os 

bazares, e as lojas de aviamentos alcançaram 11% do total. Merecem ser destacados 

também a importância das drogarias, supermercados, distribuidoras de gás e água, 

casas agropecuárias, sendo no total uma variedade de 14 tipos de estabelecimentos 

comerciais. 

 

Tabela 21: Atividades econômicas de comércio da centralidade Vila Brasília, em 
Aparecida de Goiânia – 2008 

Atividades econômicas de comércio Quantidade % 

Bazar, papelarias, utilidades, presentes, tecidos, 
aviamentos 

25 11 

Casa agropecuária, clínica veterinária, pet shop 9 3,9 

Casa de carnes, verdurão 9 3,9 

Casa de móveis, eletro-eletrônicos 6 2,6 

Concessionária de veículos, veículos semi-novos  7 3 

Distribuidora de gás, água, bebidas 11 4,8 

Drogarias, loja de cosméticos, farmácia de manipulação  14 6,1 

Equipamentos de informática, celulares 16 7 

Ferragista 10 4,4 

Loja de bicicletas 4 1,7 

Loja de vestuário, calçados, bolsas 27 11,8 

Mercearias, supermercados, hipermercados 15 6,6 

Pregões, demolição 66 29 

Revistaria, banca de jornal 2 0,8 

Outros 6 2,6 

Total 227 100 

Total centralidade/Aparecida de Goiânia (%) 4,6 
Fonte: trabalhos de campo realizados por José Vandério C. Pinto – fevereiro de 2008. 

 
 

Um diferencial da centralidade Vila Brasília são as atividades de indústria. 

Das centralidades discriminadas é a que tem maior quantidade desse tipo de atividade, 

no total são 77 estabelecimentos, que correspondem a 8% do total do município. Vale 

ressaltar que as indústrias aparecidenses estão localizadas ao longo da BR – 153, Anel 

Viário e, em sua maioria, nos pólos. A atividade industrial que mais predomina na 

centralidade discutida é a da construção civil e da indústria gráfica, com 20,7% do total. 

Mas vale destacar também a importância da indústria moveleira, que alcança 13 %; como 

também as madeireiras, marmorarias e serralherias. No total foram agrupadas 8 distintas 

atividades industriais. 
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Tabela 22: Atividades econômicas de industria da centralidade Vila Brasília, em 
Aparecida de Goiânia – 2008 

Atividades econômicas de indústria Quantidade % 

Construção civil, materiais para construção 16 20,7 

Gráfica, serigrafia 16 20,7 

Indústria de confecção 4 5,1 

Indústria de móveis, tapeçaria, marcenaria 10 13 

Madeireira 6 7,7 

Marmoraria, ornamentos para construção 5 6,4 

Serralheria, metalúrgica 9 11,6 

Torneadora 4 5,1 

Outros 7 9 

Total 77 100 

Total centralidade/Aparecida de Goiânia (%) 8,0 
Fonte: trabalhos de campo realizados por José Vandério C. Pinto –  fevereiro de 2008. 

 

 Além de terem sido realizados inúmeros trabalhos de campo, no intuito de 

identificar as atividades econômicas27 da centralidade Vila Brasília, foram realizadas 

também, entrevistas com transeuntes ao longo das avenidas Tapajós, Rudá e São Paulo. 

Nessas entrevistas foram feitas as seguintes perguntas aos transeuntes: de que bairro da 

cidade você origina? o que mais você procura nesse setor? o que falta nessa 

centralidade? Essas perguntas foram sintetizadas em uma tabela e um mapa. 

Quando se perguntou o que mais falta na centralidade, 40% afirmaram não 

faltar nada, ou quase nada, defendendo que nessa centralidade tem quase de tudo. 

13,3% das pessoas responderam que faltam outros tipos de bancos, e 13,3% 

responderam que faltam lojas de grande porte. Os transeuntes também se queixaram da 

falta de sinalização no trânsito, da falta de livrarias, e de escolas públicas. 

 Quando questionados de onde se originam, verifica-se que eles residem nas 

redondezas da Vila Brasília, como na Vila Sul, Parque Real, Pedro Ludovico (em Goiânia) 

etc. Os entrevistados também vêm de outras áreas de Aparecida de Goiânia, caso do Jd. 

Tiradentes, Parque das Nações, S. Araguaia, Cândido Queiroz, Vila Alzira, Vila Maria, 

Vila São Joaquim, entre outros. Muito se originam do município de Goiânia, caso dos 

setores Serrinha, Parque Amazônia, Jd. América, S. Bueno etc. 

 

 

 

 

  

                                                 
27

 Nesse trabalho não se optou por utilizar o Cadastro de Atividades Econômicas (CAI) do município, pois, o 
mesmo estava desatualizado, e como característica do município de Aparecida de Goiânia ser dotado de 
baixa arrecarcação fiscal, grande parte dos estabelecimentos comerciais não são catalogados pelo CAI. Para 
ser ter maior êxito, embora com maior trabalho, foram realizados uma contagem dos estabelecimentos. 
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Tabela 23: Perguntas realizadas aos transeuntes na Av. Tapajós, São Paulo e 
Rudá, no S. Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia – 2008 

O que mais se 
procura nesse setor? 

Quant % 
O que falta nessa 
centralidade? 

Quant % 

Compras em lojas 
diversas 

14 23,3 
Maior quantidade de 
bancos 

8 13,3 

Cursos 
profissionalizantes e de 
ensino superior 

9 15 
Melhor sinalização do 
trânsito 

7 11,7 

Serviços bancários 7 11,7 Lojas de grande porte 8 13,3 

Serviços de academia, 
de esporte e lazer 

6 10 Livrarias e bibliotecas 5 8,3 

Serviços hospitalares 10 16,7 
Tem quase de tudo ou 
não falta nada 

24 40 

Trabalhar 11 18,3 Escolas públicas  4 6,7 

Outros 3 5 Outros 2 3,3 

Total 60 100 Total 60 100 
Fonte: Trabalhos de campo realizados por José Vandério C. Pinto – 20/09/2008. 

 

Devido à localização estratégica da Vila Brasília, próxima a esses setores, ela 

conseguiu exercer influência em grande parte da região conurbada. A maior parte dos 

entrevistados que residia em Goiânia ia ao Vila Brasília para as universidades, para os 

hospitais ou porque eram donos de estabelecimentos comerciais. A diversidade 

econômica estabelece a polarização dessa centralidade e provoca a inversão da 

mobilidade pendular, que era comum de Aparecida para Goiânia. Tem-se assim a ruptura 

do modelo de “cidade dormitório”. 
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Mapa 16: Aparecida de Goiânia: origem dos transeuntes entrevistados no S. Vila Brasília – 2008. 

 

Uma outra centralidade que merece destaque em Aparecida de Goiânia é a 

centralidade Garavelo. Esta é a principal centralidade da cidade, no que tange seu grau 

de polarização e diversificação econômica. Ela se localiza do lado oposto da centralidade 

Vila Brasília. As duas formam as cabeças dinâmicas da cidade. Porém, com profundas 

diferenças: a Vila Brasília está integrada aos setores abastados de Goiânia, e é uma das 

áreas mais abastadas de Aparecida, numa contigüidade espacial do tecido urbano 
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conurbado. Ou seja, acompanha as dinâmicas que Goiânia exerce em sua espacialidade, 

sendo uma centralidade fabricada por Goiânia, estando voltada para ela.  

Já a centralidade Garavelo organizou-se de forma mais autônoma. Está 

localizada na região noroeste de Aparecida de Goiânia, uma região de fortes 

desigualdades sociais, fragmentada da dinâmica conurbada, envolvida por vazios 

urbanos das duas cidades. Em volta dos vazios urbanos, estrutura-se uma densa 

centralidade autônoma, que exerce influência em grande parte de Aparecida de Goiânia e 

na capital estadual. 

Conforme os questionários aplicados na centralidade Garavelo, nota-se que 

ela exerce influência em várias partes de Aparecida de Goiânia, em especial na porção 

noroeste, sudoeste e sul. É importante destacar que o direcionamento das linhas urbanas 

coletivas influencia o uso da centralidade. Muitos transeuntes utilizavam determinada 

centralidade devido à acessibilidade do transporte coletivo para aquele destino. Isso 

acontecia também com os transeuntes que se dirigiam de Goiânia, principalmente da 

região sudoeste, e das proximidades do setor Campinas. Os transeuntes que se 

originavam desse último setor estavam na centralidade Garavelo no ato da entrevista, 

principalmente, a trabalho ou porque tinham um estabelecimento comercial no local.  

Há uma ligação muito forte, através das vias urbanas e das linhas do 

transporte coletivo, além da interação comercial que se estende do S. Campinas, 

passando pelo Jd. Europa até o S. Garavelo. Outra relação forte da centralidade em 

questão é com a cidade de Aragoiânia, pois, dos 60 entrevistados, 4 eram desse 

município, a sua maioria residia nos setores de chácaras que se encontram na divisa de 

Aparecida de Goiânia com Aragoiânia. 

Em Aparecida de Goiânia, os setores de origem da maior parte dos 

entrevistados são do próprio setor Garavelo, do setor Residencial Garavelo Park, do Jd. 

Tropical, e do setor Buriti Sereno. Outros setores que também apresentam relação com a 

centralidade são Jd. Tiradentes, Independência e Parque das Nações, todos na porção 

sul. O setor Madre Germana, Alto Paraíso, Goiânia Park Sul e Aeroporto Sul integram-se 

à centralidade destacada pela GO – 040. Em Goiânia, a centralidade Garavelo age com 

vigor nos setores: Garavelo B, Oriente Ville, Itaipu, Caravelas, Presidente, entre outros. 
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Mapa 17: Aparecida de Goiânia: origem dos transeuntes entrevistados no S. Garavelo – 2008. 

  

 Quando se investiga a opinião do transeunte a respeito da centralidade 

Garavelo, de uma forma geral, nota-se satisfação pela diversidade econômica que nela 

se encontra. Quando foi perguntado o que falta nessa centralidade, 41,7% dos 

entrevistados responderam que não falta nada, ou tem quase de tudo. A maior margem 
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de aprovação de todas as centralidades analisadas nessa pesquisa. Por outro lado, 

18,3% dos entrevistados reclamaram da falta de espaços públicos de lazer e práticas 

esportivas. Apesar de ter uma pista de caminhada em volta do Parque Tamanduá, os 

moradores afirmam que ela está localizada muito distante, e que o setor quando está fora 

do horário comercial não tem áreas adequadas ao lazer e diversão. Ou seja, é uma 

centralidade específica do consumo. Outra reclamação latente é sobre a falta de 

sinalização de trânsito, falta de espaço nas ruas e calçadas. Devido ao explosivo 

crescimento dessa centralidade, o impacto na qualidade de mobilidade tornou-se 

inevitável. O interessante é que 8,3% das pessoas interrogadas afirmam que a 

centralidade Garavelo necessita de um shopping center, referindo-se ao exemplo bem 

sucedido do Buriti Shopping. Com menor intensidade (5% do total), os transeuntes 

solicitam maior quantidade de bancos e bibliotecas, elementos que faltam em toda a 

cidade. 

  

Tabela 24: Perguntas realizadas aos transeuntes na Av. Igualdade no S. Garavelo, 
em Aparecida de Goiânia – 2008 

O que mais se procura 
nesse setor? 

Quant % 
O que falta nessa 
centralidade? 

Quant % 

Compras em lojas diversas 24 40 
Espaços públicos de lazer 
e práticas esportivas 

11 18,3 

Compras em 
supermercados 

5 8,3 Shopping center 5 8,3 

Cursos profissionalizantes 
e escolares 

5 8,3 
Maior quantidade de 
bancos 

3 5 

Serviços hospitalares 7 11,7 
Melhor infra-estrutura 
urbana, sinalização, 
trânsito organizado 

9 15 

Trabalhar 8 13,3 Livrarias e bibliotecas  3 5 

Serviços bancários 6 10 
Tem quase de tudo, não 
falta nada 

25 41,7 

Outros 3 5 Outros 4 6,7 

Total 60 100 Total 60 100 
Fonte: Trabalhos de campo realizados por José Vandério C. Pinto – 15/09/2008. 

  

Quando foi perguntado a respeito do que leva o uso da centralidade em 

questão, 40% se dirigem a ela procurando fazer compras em lojas diversas. 13,3% 

procuram a centralidade para trabalhar, denotando sua importância como centro 

econômico. 11,7% se dirigem a ela em busca de serviços hospitalares, isso decorre do 

CAIS Garavelo e do Hospital Garavelo, além de clínicas diversas que estão alinhadas à 

dinâmica dos hospitais citados. 10% procuram serviços bancários e 8,3% procuram para 

compras em supermercados e cursos profissionalizantes. 

Com relação às atividades econômicas, a centralidade Garavelo mostra-se 

fortalecida. A paisagem urbana da Av. Igualdade, o mais concentrado eixo comercial da 
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cidade de Aparecida de Goiânia, é marcada pela diversidade comercial e de serviços. 

Assemelha-se aos principais eixos comerciais de Goiânia, como a Av. 24 de Outubro. 

Outra via importante na centralidade é a GO – 040, ou Av. Aragoiânia. Dos dois lados da 

via28, encontram-se formas comerciais, de serviços e industriais, sendo as últimas as que 

mais predominam, caso das gráficas, marmorarias, construção civil, entre outros. 

As atividades comerciais que mais predominam são as lojas de vestuário, 

calçados e bolsa, no total de 27 unidades (11,8% do total). Esses números mostram o 

quanto a centralidade é definida pelo comércio varejista. Outros elementos que se 

destacam são: os bazares, papelarias, lojas de tecidos e aviamentos, que constam com 

10,4% do total. As ferragistas e as lojas de informática representam 8,5 % do total de 

comércio da centralidade. Com 8,1% estão as drogarias e as casas de móveis. Encontra-

se também na centralidade comércio do tipo: casas agropecuárias, casa de carnes, 

concessionária de veículos, floricultura, loja de bicicletas, supermercados (vale destacar a 

importância do hipermercado Tatico), pregões, entre outros. O total dos 259 

estabelecimentos comerciais foi agrupado em 16 categorias específicas. Os comércios 

nas Av. Igualdade, no Anel Viário e na GO – 040 chegam a 5,2% do total do município de 

Aparecida de Goiânia, representando a forte polarização da centralidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 No Jornal Diário da Manhã de 14/10/2005 ma matéria intitulada O fim da terra do nem está contida a 
informação de que o então governador Marconi Perillo e os prefeitos Pedro Wilson e Ademir Meneses 
definem novos marcos divisores entre os municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Nessa nova divisão 
a quadra 70 e 80 do setor Garavelo B em Goiânia passa a fazer parte de Aparecida de Goiânia, sendo os 
dois lados da GO – 040 responsabilidades da administração do poder público aparecidense. 
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Tabela 25: Atividades econômicas de comércio na Av. Igualdade e GO – 040, no 
S. Garavelo, em Aparecida de Goiânia – 2008 

Atividades econômicas de comércio Quantidade % 

Bazar, papelarias, utilidades, presentes, tecidos, 
aviamentos 

27 10,4 

Casa agropecuária, clínica veterinária, pet shop 14 5,4 

Casa de carnes 8 3,1 

Casa de móveis, eletro-eletrônicos 21 8,1 

Concessionária de veículos, veículos semi-novos  12 4,6 

Distribuidora de gás, água, bebidas 5 1,9 

Drogarias, loja de cosméticos, farmácia de manipulação  21 8,1 

Equipamentos de informática, celulares 22 8,5 

Ferragista 22 8,5 

Floricultura 3 1,1 

Loja de bicicletas 4 1,5 

Loja de vestuário, calçados, bolsas 27 11,8 

Supermercados, hipermercados 6 2,3 

Pregões 8 3,1 

Raizeiro 3 1,1 

Revistaria, banca de jornal 4 1,5 

Outros 10 3,9 

Total 259 100 

Total centralidade/Aparecida de Goiânia (%) 5,2 
Fonte: trabalhos de campo realizados por José Vandério C. Pinto – julho de 2008. 

 

 Diferentemente da centralidade Vila Brasília, onde os serviços superam, e 

muito, o comércio, na centralidade Garavelo, os serviços superam pouco o comércio. 

Existem 292 estabelecimentos de serviços ao longo da Av. Igualdade, do Anel Viário e da 

GO – 040, representando 5,2% do município de Aparecida de Goiânia. Os tipos de 

serviços que mais predominam são aqueles relacionados aos centros automotivos, 

representando 23,3% do total da centralidade. Com 20,9% os bares, restaurantes etc., 

também representam destaque. Os serviços médico-hospitalares chegam a 11,6%, e os 

salões de beleza representam 8,2% do total. Os estabelecimentos de serviços foram 

agrupados em 16 categorias distintas, dentre essas se encontram: lan house, uma 

faculdade, escolas preparatórias e de idiomas, joalheria, locadoras, motéis, posto de 

gasolina, bancos, financiadoras, empresas de segurança, táxi, moto-táxi etc. 
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Tabela 26: Atividades econômicas de serviços na Av. Igualdade e GO – 040, no 
S. Garavelo, em Aparecida de Goiânia – 2008 

Atividades econômicas de serviços Quantidade % 

Bares, restaurantes, lanchonetes, churrascarias, pizzarias, 
panificadoras, sorveterias 

61 20,9 

Casa de jogos, lan house, fliperamas 9 3,1 

Centro automotivo, moto-peças, auto-peças, borracharia, 
auto-elétrica, borracharia, auto-elétrica, lanternagem 

68 23,3 

Faculdades, escolas preparatórias e de idiomas 7 2,4 

Imobiliária, advocacia, despachantes, contabilidade, 
consultorias, construtoras  

13 4,4 

Joalheria, relojoaria, chaveiro 12 4,1 

Locadora de equipamentos industriais 2 0,7 

Locadoras de vídeo, filmagens de produção de eventos, 
revelação de fotografias  

12 4,1 

Motéis, hotéis 3 11 

Posto de gasolina 5 1,7 

Salão de beleza, barbearia, clínica de estética 24 8,2 

Serviços bancários, lotéricas, financiadoras 7 2,4 

Serviços de fotocópias, autenticação, comunicação visual 9 3,1 

Serviços de segurança e de limpeza 26 6,1 

Serviços médico-hospitalares, laboratoriais, odontológicos, 
oftalmológicos 

34 11,6 

Táxi, moto-taxi, garagem, lava-jato, CFC 19 6,5 

Vidraçaria 4 1,4 

Total 292 100 

Total centralidade/Aparecida de Goiânia (%) 5,2 
Fonte: trabalhos de campo realizados por José Vandério C. Pinto – julho de 2008. 

 

 Das atividades econômicas em questão, encontra-se com expressividade as 

atividades industriais. A maior parte das indústrias são de pequeno porte, não devendo 

ser comparadas com as indústrias que se encontram ao longo dos pólos da cidade. Elas 

exercem uma função de simbiose com as atividades de comércio, estando localizadas ao 

longo de ruas e avenidas, não exigindo vias e áreas especiais para a sua dinâmica 

econômica local. No total de 62 estabelecimentos industriais, que representam 6,4% do 

total do município, foram identificadas 8 categorias distintas. Dentre essas, a que mais se 

destacou foi a indústria ligada à construção civil, com 37,1% do total da centralidade. A 

indústria de metalurgia e serralheria representam 19,3% do total, e as madeireiras 

equivalem a 9,7% das atividades industriais. Existem também indústrias químicas, de 

gesso, marmorarias etc. 
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Tabela 27: Atividades econômicas de industria na Av. Igualdade e GO – 040, no 
S. Garavelo, em Aparecida de Goiânia – 2008 

Atividades econômicas de indústria Quantidade % 

Construção civil, materiais para construção 23 37,1 

Demolição, recuperação de mat. p/ construção 9 14,5 

Ind. Gesso 2 3,2 

Ind. Química, de embalagens, de produtos de limpeza 4 6,4 

Madeireira 6 9,7 

Marmoraria, ornamentos para construção 4 6,4 

Serralheria, metalúrgica 12 19,3 

Torneadora 2 3,2 

Total 62 100 

Total centralidade/Aparecida de Goiânia (%) 6,4 
Fonte: trabalhos de campo realizados por José Vandério C. Pinto –  julho de 2008. 

 

 Conforme o mapa do uso do solo urbano da centralidade Garavelo, as 

atividades econômicas se concentram ao longo da Av. Igualdade, da GO – 040 e do Anel 

Viário, sendo uma característica marcante dessa centralidade. Lá se encontram bancos, 

hospitais, lojas diversas. Além das avenidas citadas, as atividades econômicas são 

encontradas também na sua porção sul e próximo ao terminal Garavelo, no Jd. Tropical.  

 O recorte espacial da centralidade Garavelo é compreendido pelos setores 

Jd. Tropical, S. Garavelo, S. Garavelo Residencial Park e S. Garavelo B. Localizada na 

região Noroeste de Aparecida de Goiânia, a centralidade encontra-se conurbada com a 

região Sudoeste de Goiânia, mais especifcamente com os setores Garavelo B, Andréia 

Cristina e Jd. Presidente. Um dos elementos que mais marcaram a formação da 

centralidade foram as vias intra-urbanas (Av. Igualdade, Anel Viário) e interurbanas (GO 

– 040). Com elas a centralidade tem fluidez com Aparecida de Goiânia, Goiânia e o 

município de Aragoiânia. A predominância da ocupação residencial na centralidade 

Garavelo é horizontal. De todas as centralidades analisadas, somente a Cidade Livre e a 

Gravelo não apresentam condomínios verticais.  De uma forma geral, existem poucos 

lotes vagos, e a paisagem urbana configura-se concentrada. 
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Mapa 18: Uso do solo urbano da centralidade Garavelo – 2008. 

 

 Outra importante centralidade da cidade, localizada na região conurbada, é a 

centralidade Buriti. Essa centralidade encontra-se com forte ligação ao município de 

Goiânia. Essa ligação estreita se dá, principalmente, devido ao Buriti Shopping29. Uma 

                                                 
29

 Em trabalho anterior (PINTO, 2006) foi realizado um apurado estudo de caso sobre esse shopping e o 
impacto do mesmo na formação dessa centralidade, sob o título: Reestruturação intra-urbana de Aparecida 
de Goiânia – o impacto da implantação do Buriti Shopping e a formação de uma nova centralidade na 
Avenida Rio Verde. Nesse sentido será abordado somente os aspectos voltados as atividades econômicas 
dessa centralidade, pois as demais especificidades se encontram no trabalho acima citado. 
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das características marcantes dessa centralidade, além do shopping, é a diversidade 

comercial e de serviços. É a centralidade mais abastada da cidade. Os setores que 

formam essa centralidade são: o Jd. Nova Era, a Vila São Tomás, o Jd. Luz e o Setor dos 

Afonsos. O último é o mais verticalizado. O shopping se encontra na Vl. São Tomás. 

 No que diz respeito às atividades econômicas, elas se encontram, na sua 

maioria, no Buriti Shopping, por isso o nome dessa centralidade. O shopping teve 

decisiva influência na formação dessa centralidade, sendo um caso clássico de 

reestruturação intra-urbana. Em 2007, existiam 199 estabelecimentos de comércio, 

desses, 71,8% se encontravam no Buriti Shopping. As atividades de comércio dessa 

centralidade representam 4% do total da cidade de Aparecida de Goiânia. 

 

Tabela 28: Atividades econômicas de comércio da Av. Rio Verde, próximo ao 
Buriti Shopping, nos setores: Afonsos, Luz e Vl. São Tomás, em Aparecida de 

Goiânia – 2007 

Atividades econômicas de comércio Quantidade % 

Bazar, papelarias, utilidades, presentes, tecidos, 
aviamentos 

4 2 

Buriti Shopping (comércio) 143 71,8 

Casa agropecuária, clínica veterinária, pet shop 4 2 

Casa de carnes 3 1,5 

Casa de móveis, eletro-eletrônicos 2 1 

Concessionária de veículos, veículos semi-novos  4 2 

Distribuidora de gás, água, bebidas 4 2 

Drogarias, loja de cosméticos, farmácia de manipulação  6 3 

Equipamentos de informática, celulares 6 3 

Loja de vestuário, calçados, bolsas 9 4,5 

Mat. p/ construção, show-room 3 1,5 

Supermercados, hipermercados 2 1 

Revistaria, banca de jornal 3 1,5 

Vidraçaria 2 1 

Outros 4 2 

Total 199 100 

Total centralidade/Aparecida de Goiânia (%) 4,0 
Fonte: trabalhos de campo realizados por José Vandério C. Pinto – janeiro de 2007.  

  

As atividades comerciais fora do shopping que mais predominam são lojas de 

vestuário, com 4,5% do total; Drogarias (3%); de equipamentos de informática (3%); Pet 

shop (2%); papelarias (2%); concessionárias de veículos (2%); distribuidora de gás, 

bebida e água (2%); além de casas de carnes (1,5%); casas de móveis; supermercados; 

revistarias; e vidraçarias.  

 A maior parte das atividades de serviços se encontra também no Buriti 

Shopping. Dos 248 estabelecimentos de serviços, 51,2% estão no shopping. Uma 

especialidade dessa centralidade é a diversidade de serviços, na sua maioria voltada à 

dinâmica do consumo de Goiânia e Aparecida de Goiânia, devido à localização.  
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Tabela 29: Atividades econômicas de serviços da Av. Rio Verde, próximo ao 
Buriti Shopping, nos setores: Afonsos, Luz e Vl. São Tomás, em Aparecida de 

Goiânia – 2007 

Atividades econômicas de serviços Quantidade % 

Academia de ginástica 2 0,8 

Bares, restaurantes, lanchonetes, churrascarias, pizzarias, 
panificadoras, sorveterias 

21 8,4 

Buriti Shopping (serviços) 127 51, 2 

Casa de jogos, lan house, fliperamas 3 1,2 

Centro automotivo, moto-peças, auto-peças, borracharia, 
auto-elétrica, borracharia, auto-elétrica, lanternagem 

8 3,2 

Eletrônica 4 1,6 

Faculdades, escolas preparatórias, de idiomas e de 
informática 

11 4,4 

Imobiliária, advocacia, despachantes, contabilidade, 
consultorias, construtoras  

10 4 

Relojoaria, chaveiro 5 2 

Locadoras de vídeo, filmagens de produção de eventos, 
revelação de fotografias  

5 2 

Motel, hotel 3 1,2 

Posto de gasolina 2 0,8 

Salão de beleza, clínica de estética 10 4 

Serviços bancários, lotéricas, financiadoras 4 1,6 

Serviços de fotocópias, comunicação visual 4 1,6 

Serviços médico-hospitalares, laboratoriais, odontológicos, 
oftalmológicos 

13 5,2 

Táxi, moto-taxi, garagem, lava-jato, CFC 14 5,6 

Outros 2 0,8 

Total 248 100 

Total centralidade/Aparecida de Goiânia (%) 4,4 
Fonte: trabalhos de campo realizados por José Vandério C. Pinto – janeiro de 2007. 

 

 Das demais atividades de serviços que se encontram ao longo da Av. Rio 

Verde, os bares, restaurantes, pizzarias, churrascarias, entre outros, são o tipo que mais 

predomina (8,4%). Essa é uma característica marcante da centralidade, espaços de 

consumo e lazer, sobressaindo-se das demais centralidades da cidade. Os serviços de 

táxi, moto-táxi, (5,6%), e os serviços médico-hospitalares (5,2%), também se destacam 

na centralidade Buriti. Outros serviços como faculdades, escolas preparatórias, escolas 

de idiomas (4,4%) e imobiliárias, consultorias, despachantes, contabilidade etc. (4%) 

mostram-se fundamentais para a dinamização econômica da centralidade, dando uma 

característica de centralidade terciária.  

De um modo geral, foram agrupados 17 tipos de serviços, dentre esses, 

foram identificados 2 academias de ginástica, 3 lan houses, 8 centros automotivos, 4 

eletrônicas, 5 chaveiros, 5 locadoras de vídeo e demais, 3 motéis, 2 postos de gasolina, 4 

serviços bancários, 4 serviços de fotocópias e comunicação visual, entre outros. Essa 

diversidade de elementos está ligada, principalmente, à localização da centralidade que 
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se encontra conurbada com uma região de Goiânia que passa por processo de 

verticalização e valorização imobiliária, e também, por estar situada entre a centralidade 

Vl. Brasília e Garavelo, intermediando essas conexões espaciais. 

A última centralidade da zona conurbada é a centralidade Bela Vista. 

Localizada na região nordeste de Aparecida de Goiânia, se encontra nas proximidades 

do setor Parque das Laranjeiras, em Goiânia, e da Br – 153, mais especificamente, na 

coesão de motéis da rodovia em destaque. É uma centralidade ainda em consolidação, 

com pouca expressão comercial e de serviços, o que predominam são os motéis. Por 

outro lado, ela foi definida como tal, pois expressa uma função muito peculiar na cidade 

de Aparecida de Goiânia.  Inicialmente, é a segunda área mais verticalizada do 

município, e apresenta forte valorização imobiliária. Está mais integrada a Goiânia do que 

a Aparecida de Goiânia. A BR – 153, ao longo da centralidade, não apresenta nenhuma 

passagem ou via que a acessibilize ao restante do espaço intra-urbano aparecidense. 

Por estar envolvida por forte processo de industrialização e atividades 

econômicas ligadas à produção e circulação, houve a demanda de formação de uma 

centralidade de serviços, comércio e consumo na região aparecidense com baixa 

proximidade e ligação com as centralidades de Aparecida e de Goiânia. 

A coesão industrial e de motéis, a grande quantidade de lotes vagos, 

principalmente na região do Jd. Nossa Senhora de Lurdes e Vl. Santa, e o acirrado 

processo de verticalização da centralidade inibem a importância da suas atividades de 

comércio e serviços. Embora sejam em pequena quantidade, são elementos econômicos 

varejistas que servem a toda região, tendo como exemplos os setores Flanboyant, 

Lurdes, Santa Luzia, Jd. Olímpico, entre outros. O comércio e serviços varejistas se 

concentram ao longo da Av. Bela Vista (limite entre Goiânia e Aparecida de Goiânia), Av. 

Getúlio Vargas, Rua Aruanã e Rua dos Pirineus. 
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Mapa 19: Uso do solo urbano da centralidade Bela Vista – 2008. 

 

 É importante destacar que em poucos anos essa centralidade adquiriu 

potencial de se tornar em uma das principais centralidades da região, em decorrência da 

dinamização do setor Santa Luzia, que se verticaliza e se comercializa, da demanda dos 

motéis, e da dinamicidade que a BR – 153 lhe traz. Recentemente, foi implantado um 

hipermercado ao longo da BR – 153. Essa centralidade é fruto da rodovia em questão, e 

alimenta uma demanda varejista que a rodovia não sustenta. 
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3.3.2 – As demais centralidades em Aparecida de Goiânia 

 

 Uma outra centralidade do município é a centralidade Cruzeiro. Está, 

localizada próxima à zona conurbada, na região de influência do Buriti Shopping. Os 

setores que compõem essa centralidade são: Cuzeiro do Sul, Jd. Nova Era, Bela Morada, 

Cid. Satélite São Luiz, Maria Inês. A importância dessa centralidade é que funciona como 

centro de serviços da zona central de Aparecida de Goiânia e exerce forte interação com 

a zona conurbada. Historicamente, o setor Cruzeiro do Sul surgiu como um 

assentamento popular financiado pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH) na 

década de 1980. Hoje, é um relevante centro comercial. 

Apesar de ser da década de 1980, o setor Cruzeiro do Sul, e os demais 

setores que compõem a centralidade estão sofrendo transformações no plano comercial  

num período recente. O eixo comercial da Av. São João (trecho do Terminal do Cruzeiro 

até as proximidades da escola de futebol Gramados) é um dos mais importantes da 

cidade. Sua continuidade liga-se à centralidade Mansões/Papilon, que será tratada à 

frente. Além da Av. São João, as atividades econômicas localizam-se também em volta 

do Colégio Estadual Cruzeiro do Sul, no setor de mesmo nome. Esse colégio representa 

grande polarização na região, atraindo estudantes de várias partes da cidade. Ao norte 

da centralidade, existem muitos lotes vagos, com crescente verticalização imobiliária. Na 

porção sul da centralidade, o diferencial é para a escola de futebol Gramados e a 

Faculdade Nossa Senhora Aparecida (FANAP), a maior faculdade da cidade. Outra 

faculdade importante dessa centralidade é a unidade da Universidade Estadual de Goiás 

(UEG), que promove forte polarização na região. Outro fator importante da centralidade 

Cruzeiro é a ligação que ela empreende entre a centralidade Mansões/Papilon e a 

centralidade Buriti. O eixo comercial que as liga, Av. São João, e depois passa a chamar 

Av. Veiga Vale, é caracterizado por grande quantidade de autopeças, moto-peças, 

ferrajistas, casas de materiais de construção e oficinas mecânicas.  
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Mapa 20: Uso do solo urbano da centralidade Cruzeiro – 2008. 

 

A centralidade Mansões/Papilon funciona como uma extensão da 

comercialização sofrida pela centralidade Cruzeiro, porém está muito mais ligada à 
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porção sul da cidade (região paupérrima, sem centros comerciais), a centralidade 

Garavelo (devido à ligação realizada pelo Anel Viário) e ao Centro Histórico e Tradicional. 

Pode-se afirmar que essa centralidade surgiu a partir da implantação do Anel Viário, 

dando assim, maior ligação com outras partes da cidade.  

 

 

Mapa 21: Uso do solo urbano da centralidade Mansões/Papilon – 2008. 

 

Os setores que compõem a centralidade em destaque são: Papilon, Mansões 

Paraíso, Veiga Jardim e American Park. A centralidade é caracterizada pela baixa 

densidade demográfica, na sua porção sul, e alta densidade residencial horizontal, na 
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porção norte. Há um iniciado processo de verticalização próximo ao Terminal Veiga 

Jardim, objeto geográfico esse que, quando implantado, causou forte impacto no setor. A 

título de exemplo, ocorre um iniciado processo de comercialização e de serviços, que 

começou a se proliferar na região do terminal, nos últimos cinco anos. Todavia, a 

concentração comercial se dá mais evidente na porção norte da Av. Veiga Vale, nos 

setores Mansões Paríso e Papilon. 

 A última centralidade a ser destaca que se localiza fora da zona conurbada é 

a centralidade Cidade Livre. Localizada na porção sul de Aparecida de Goiânia, é uma 

centralidade que surgiu integrada à dinâmica do centro tradicional. Originou-se para 

abarcar a demanda de serviços que havia sendo implantada a partir da década de 1990, 

com o fortalecimento da ocupação dos setores que existem em sua volta. Eram setores 

com baixa densidade demográfica e hoje estão mais homogêneos na ocupação.  

Enquanto todas as centralidades exercem forte ligação com Goiânia, por isso 

a mobilidade ocorre no eixo sul/norte, a centralidade Cidade Livre exerce ligação no 

sentido leste/oeste, ao longo da Av. Independência. Esta via é um importante eixo 

comercial que liga o centro tradicional (região leste), passando pela centralidade Cidade 

Livre, Independência das Mansões, chegando até o setor Alto Paraíso (região oeste), 

localizado ao longo da GO – 040.  

A centralidade Cidade Livre é formada pelos setores Cidade Livre, Colina 

Azul, B. Independência e Jd. Monte Cristo. É uma centralidade de grande concentração e 

diversidade econômica, principalmente o comércio e o serviço varejista, apresentando 

lotéricas, casas de móveis, supermercados, lojas de vestuário, clínicas médicas diversas, 

escolas públicas, um CAIS no setor Colina Azul, além de indústrias ao longo da Av. 

Independência, nas proximidades do centro tradicional. 
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Mapa 22: Uso do solo urbano da centralidade Cidade Livre – 2008.   

  

A principal especificidade dessa centralidade é que ela apresenta forte 

polarização na região sul da cidade. Exerce influência em setores pouco habitados, ou 

com poucas atividades econômicas. Além disso, está dotada do Hospital de Urgências de 

Aparecida de Goiânia (HUGO – Aparecida), e a Universidade Estadual de Goiás (UEG). 

Se no passado a Cidade Livre surgiu como local de passagem do centro 

tradicional de Aparecida de Goiânia para a cidade de Aragoiânia, pela Av. Independência, 
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hoje essa centralidade continua a exercer função de troca com o centro tradicional da 

cidade, porém como núcleo espacial que polariza a região sul pela via dos serviços. 

 

3.3.3 – O Centro Histórico de Aparecida de Goiânia 

 

O mais importante centro econômico fora da zona conurbada da cidade é o 

centro tradicional e histórico de Aparecida de Goiânia. Além de centro econômico, é o 

centro administrativo da cidade. De um modo geral, Aparecida de Goiânia aparenta não 

ter centro tradicional, sendo apenas uma cidade dotada de centralidade e 

subcentralidades. Essa posição polêmica julga que um centro tradicional só pode ser 

classificado como tal quando ele exerce influência em toda a cidade (VILLAÇA, 1998). 

Desse modo, o centro aparecidense não é tradicional, pois economicamente tem menor 

expressão do que outras centralidades como: Garavelo, Buriti e Vl. Brasília, conforme já 

foi mostrado. 

Porém, nesse trabalho, o centro será classificado como centro tradicional, 

pois exerce influência em toda cidade pela perspectiva administrativa. Também, pela sua 

trajetória histórica, pois não classificá-lo como centro tradicional é negar que a cidade 

nasceu a partir dele, se projetou para o restante da cidade, mesmo sabendo que várias 

partes da cidade (principalmente a conurbada) originaram ou se desenvolveram a partir 

de Goiânia.  

O centro de Aparecida de Goiânia é um centro gestor do território, tem sua 

função secundária como centro comercial, e é o centro histórico, berço do espaço urbano 

aparecidense. Por outro lado, o centro histórico não pode ser centralidade ou subcentro, 

pois estes surgem da decadência do centro tradicional. O centro tradicional aparecidense 

exerceu seu papel de centro de forma expressiva desde sua origem em 1922, como uma 

vila comercial, até a década de 1970, quando entrou no processo de decadência, e a Vl. 

Brasília se efetivou como uma nova centralidade. 

Para se ter um exemplo do recente reconhecimento e valorização do centro 

tradicional e histórico aparecidense, há um projeto de lei municipal que prevê o 

tombamento, das sete últimas construções históricas que ainda restam no centro da 

cidade. Em matéria de capa do Jornal O Popular, intitulada de: Casas centenárias 

resistem em Aparecida (15/10/2008), encontra-se a informação de que a “promotora de 

justiça Gerusa Fávero Girardelli propôs ação civil pública para declarar, judicialmente, o 

valor cultual e histórico dos imóveis, localizados nas proximidades da Igreja Matriz, no 

centro da cidade.” Segundo a matéria realizada por Carla de Oliveira, afirma-se que 

“laudos expedidos pelo Instituo de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pela 

Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico (Agepel) atestam o valor histórico dos 
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imóveis.” Além de propor o tombamento, será feito um estudo da capacidade financeira 

dos proprietários dos imóveis, para garantir a reforma e manutenção do centro histórico. 

Com relação ao potencial econômico do centro histórico, é inegável sua 

inferioridade em quantidade e em polarização quando se relaciona à centralidade da 

zona conurbada. Porém, esse centro tem seu papel econômico definido pela sua 

trajetória histórica, e também por exercer influência na região sul e sudeste da cidade. 

Com base nos questionários aplicados no centro tradicional, verificou-se sua 

influência até no município de Hidrolândia, mais especificamente no distrito de Nova 

Fátima, que se encontra muito próximo de Aparecida de Goiânia, na sua porção sul, na 

margem esquerda da BR – 153. Muitos transeuntes que estavam no centro tradicional 

aparecidense, que se originavam de Nova Fátima, procuravam fazer compras em 

supermercados, papelarias, utilizar serviços bancários, serviços hospitalares, estavam 

também a trabalho, ou fazendo cursos preparatórios. Os transeuntes que se originavam 

da sede municipal de Hidrolândia buscavam, com mais freqüência, serviços bancários e 

hospitalares.  

Historicamente, Hidrolândia e Aparecida de Goiânia sempre tiveram forte 

relação socio-econômica, sobressaindo a influência de Hidrolância. Hoje, o centro de 

Aparecida exerce forte influência sobre os citadinos da cidade vizinha. Vale ressaltar que 

nas proximidades do centro tradicional aparecidense, encontram-se uma infinidade de 

indústrias, acarretando a atração de citadinos de outros bairros e de Hidrolândia. A 

proximidade entre as cidades não é só funcional, pois, recentemente vêm surgindo vários 

loteamentos residenciais entre as duas cidades, promovendo futura conurbação física. 

Os setores dos quais mais originaram transeuntes para o centro tradicional no 

ato das entrevistas foram: Araguaia, Belo Horizonte, Expansul, Serra Dourada e Vilage 

Garavelo. Outros mais distantes e com menor freqüência como: Tiradentes, Nova 

Cidade, Veiga Jardim e Buritis, se dirigiam para o centro em busca de serviços 

hospitalares, para trabalho e para questões voltadas ao centro administrativo, como 

fórum, cartório etc. A área de influência predominante do centro tradicional, identificada 

com a aplicação de questionários, encontra-se ao longo da Av. Independência (porção 

oeste da BR – 153) e dos setores que estão na margem direita da BR – 153. Estes se 

encontram muito próximos do centro e apresentam poucas atividades econômicas. 
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Mapa 23: Aparecida de Goiânia: origem dos transeuntes entrevistados no S. Central – 2008. 

 

 Quando perguntado aos transeuntes que se encontravam no centro 

tradicional no ato das entrevistas, o que mais eles procuravam naquela centralidade, 

28,3% responderam que buscam fazer compras, de um modo geral. Outros 21,7% 

procuraram os órgãos públicos, confirmando a polarização administrativa da centralidade. 

16,7% dos entrevistados responderam que vão ao centro em busca de serviços 

hospitalares e de trabalho e 11,7% buscam os serviços bancários. Os serviços 

hospitalares e os bancos são elementos geográficos muito procurados e de fundamental 
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importância para as pessoas que moram nas imediações do centro tradicional, pois em 

toda porção sul da cidade não encontra esse tipo de serviço. 

  

Tabela 30: Perguntas realizadas aos transeuntes no Setor Central, em 
Aparecida de Goiânia – 2008 

O que mais se procura 
nesse setor? 

Quant % O que falta nesse setor? Quant % 

Compras em lojas 
diversas 

17 28,3 
Maior quantidade de 
bancos 

11 18,3 

Cursos 
profissionalizantes e 
escolares 

3 5 
Melhor sinalização do 
trânsito 

20 33,3 

Serviços bancários 7 11,7 Lojas de grande porte 5 8,3 

Órgãos públicos 13 21,7 Infra-estrutura urbana 6 10 

Serviços hospitalares 10 16,7 Universidades, faculdades 8 13,3 

Trabalhar 10 16,7 Espaços de lazer  7 11,7 

Outros 1 1,7 Outros 3 5 

Total 60 100 Total 60 100 
Fonte: Trabalhos de campo realizados por José Vandério C. Pinto – 27/09/2008. 

 

 O que os transeuntes mais se queixaram do centro é sobre a falta de 

sinalização de trânsito. Para os usuários do centro, ele é muito apertado, o trânsito é 

muito denso e desorganizado. A explosão do crescimento urbano aparecidense e o 

aumento na demanda da centralidade que o centro impõe acarretam o maior uso do 

ambiente, que advém de uma estrutura arcaica de ocupação do início do século XX. 

Outra queixa freqüente foi acerca da necessidade de haver maior quantidade de bancos 

(18,3%), também, de não existir faculdades (13,3%), fazendo com que as pessoas se 

desloquem para outros lugares em busca desse tipo de serviço. As demais reclamações 

estão ligadas à falta de lojas de grande porte (11,7%), apesar de haver algumas, e à falta 

de espaços de lazer (8,3%), elemento precário em toda a cidade. 

 Apesar das queixas, o centro tradicional e histórico aparecidense apresenta 

considerável concentração de atividades econômicas e de serviços de consumo coletivo. 

As formas comerciais do centro se encontram em volta da praça central, marcada pela 

presença da Igreja Matriz.  

Quando se percorre essa área central, tem-se uma noção dúbia. Ao mesmo 

tempo percebe-se o tempo lento dos senhores e senhoras na praça, das crianças 

brincando, do vendedor de sorvetes e de pipoca. Ao introduzir-se naquele universo 

interiorano tipicamente goiano, nota-se parecer que o centro está totalmente desligado da 

diversidade e dinamicidade que há em Aparecida de Goiânia. Por outro lado, em uma 

análise mais precisa, conclui-se a forte ligação do centro com Hidrolândia, com os bairros 

que o circunda, com o centro de Goiânia pela BR – 153, com os pólos industriais, nota-se 

também a importância do seu peso administrativo. É um centro dotado de algumas 
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edificações históricas, mas conturbado pelo trânsito caótico, efervescente pela 

concentração de transeuntes de outras partes da cidade, e com comércio relativamente 

concentrado, diverso e ativo. Caracteriza-se tipicamente como um centro popular. 

 

 

Mapa 24: Uso do solo urbano do Centro Histórico e Tradicional – 2008 

. 

Na porção norte do centro encontra-se o setor Araguaia, local onde 

recentemente passa pelo processo inicial de verticalização imobiliária. No mesmo setor, 
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está localizado o Terminal Araguaia, e nas suas imediações, concentra-se inúmeras 

formas industriais. Na porção oeste do centro tradicional, ao longo da Av. Independência 

prossegue as formas comerciais, que se estende até a centralidade Cidade Livre. 

Margeando a Av. Independência localiza-se o Centro Cultural José Barroso, conhecido 

como Rodeio Show. Nesse local é realizada uma das maiores festas de peão do Brasil. 

Em comparação com as centralidades Garavelo, Vl. Brasília e Buriti, o centro 

tradicional concentra menos atividades econômicas. Com relação as atividades de 

serviços, foram identificadas com os trabalhos de campo 144 unidades, que representam 

2,6% do total da cidade. Essas 144 atividades foram organizadas em 13 grupos distintos. 

O que mais predomina são as atividades ligadas aos serviços médico-hospitalares, como 

hospitais, laboratórios e clínicas. Outra atividade que se sobressai é a de bares, 

restaurantes, pizzarias, pastelarias etc., representando 13,9% do total. As atividades de 

imobiliárias, advocacias, despachantes, consultorias (10,4%) e as atividades de salão de 

beleza, barbearia, e clínicas de estética (9,7%), também são freqüentes no centro. Em 

um menor número encontram-se atividades de casas de jogos, lan houve (4,9%); centros 

automotivos (2,8%); estúdios de tatuagem (1,4%); escolas preparatórias e de informática 

(4,2%); locadoras de vídeo (6,2%); serviços bancários (4,5%); táxi, CFC (6,9%); serviços 

de fotocópias (3,5%); joalherias, relojoarias, chaveiros (6,2%), entre outras.  
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Tabela 31: Atividades econômicas de serviços do Setor Central, em Aparecida 
de Goiânia – 2008 

Atividades econômicas de serviços Quantidade % 

Bares, restaurantes, lanchonetes, churrascarias, pizzarias, 
panificadoras, sorveterias 

20 13,9 

Casa de jogos, lan house, fliperamas 7 4,9 

Centro automotivo, moto-peças, auto-peças, borracharia, 
auto-elétrica, borracharia, auto-elétrica, lanternagem 

4 2,8 

Estúdio de tatuagem 2 1,4 

Escolas preparatórias e de informática 6 4,2 

Imobiliária, advocacia, despachantes, contabilidade, 
consultorias  

15 10,4 

Joalheria, relojoaria, chaveiro, conserto de equip. 
mecânicos 

9 6,2 

Locadoras de vídeo, filmagens de produção de eventos, 
revelação de fotografias  

9 6,2 

Salão de beleza, barbearia, clínica de estética 14 9,7 

Serviços bancários, lotéricas, financiadoras 7 4,5 

Serviços de fotocópias, autenticação, comunicação visual 5 3,5 

Serviços médico-hospitalares, laboratoriais, 
odontológicos, oftalmológicos, psicológicos 

24 16,7 

Táxi, moto-taxi, garagem, lava-jato, CFC 10 6,9 

Outros 12 8,3 

Total 144 100 

Total centralidade/Aparecida de Goiânia (%) 2,6 
Fonte: trabalhos de campo realizados por José Vandério C. Pinto – maio de 2008. 

  

Confirmando a lógica de quase todas as centralidades da cidade, as 

atividades de comércio encontram-se em menor número comparando-se as atividades de 

serviços. No total foram identificadas 80 unidades, que representam 1,6% do total do 

município. A forma comercial que mais é encontrada no centro de Aparecida de Goiânia 

está ligada a lojas de vestuário, calçados e bolsas, que equivale a quase a metade de 

todos os comércios do centro, 45%. Os bazares, papelarias, lojas de utilidades, 

variedades, presentes, tecidos e aviamentos representam 17,5%. As lojas de informática 

e de celulares representam 11,2% do total do centro. As drogarias e os supermercados 

equivalem a 6,2% de todas as atividades identificadas. Com menor expressão as casas 

agropecuárias, pet shop e as casas de móveis equivalem a 5% do total.   

De uma forma geral, o que se pode concluir com a identificação e descrição 

dessas centralidades, algumas consolidadas e outras ainda a consolidar, é que não se 

tem uma cidade homogênea. O espaço intra-urbano aparecidense é marcado pela 

fragmentação, que está ligada ao plano do tecido urbano, mancando uma fisionomia 

espacial típica de “cidades periféricas”. Estas indicam ser aquelas cidades que surgem 

em áreas metropolitanas, onde a conurbação sobressai-se sobre o centro tradicional. A 

fragmentação aparecidense está ligada também ao plano social, devido à distribuição das 

classes baixas (porção sul) e altas (porção norte conurbada). Por sua vez, a 
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fragmentação está ligada às territorialidades de comando, ou seja, as centralidades, que 

se comportam distribuídas pelo território, em decorrência da própria estrutura espacial 

fragmentada em vários níveis.  

 

Tabela 32: Atividades econômicas de comércio do Setor Central, em Aparecida 
de Goiânia – 2008 

Atividades econômicas de comércio Quantidade % 

Bazar, papelarias, utilidades, presentes, tecidos, 
aviamentos 

14 17,5 

Casa agropecuária, clínica veterinária, pet shop 4 5 

Casa de móveis 4 5 

Drogarias, loja de cosméticos, farmácia de manipulação  5 6,2 

Equipamentos de informática, celulares 9 11,2 

Loja de vestuário, calçados, bolsas 36 45 

Supermercados 5 6,2 

Outros 3 3,7 

Total 80 100 

Total centralidade/Aparecida de Goiânia (%) 1,6 
Fonte: trabalhos de campo realizados por José Vandério C. Pinto – maio de 2008.  

 

A fragmentação o tecido urbano e da composição social impulsiona a 

formação de centralidades fragmentadas. Essas novas centralidades na periferia da RMG 

dão o tom de transformação na lógica estereotipada das “cidades dormitórios”. São 

centralidades que exercem função de comando na periferia na qual está inserida, 

promovendo novas interações, não só no interior de Aparecida de Goiânia, mas também 

no interior da RMG, desconstruindo um padrão polarizador. 

 

3.4 – Desconstruindo o estereótipo de “cidade dormitório” 

 

Diante do que foi discutido, não é mais cômodo afirmar que a função de 

Aparecida de Goiânia seja estritamente de uma “cidade dormitório”. Com essa colocação 

não se tem a pretensão de concluir que não existam relações de dependência ou de 

complementaridade entre Aparecida e Goiânia. Pelo contrário, continuam a existir 

relações estreitas entre as cidades, interações mais acirradas do que antes, porém com 

outros condicionantes qualitativos. Não é possível Aparecida e Goiânia deixarem de 

exercer relações de dependência e complementaridade, pois estão conurbadas, fazem 

parte de um mesmo agrupamento urbano e são produto/produtor uma da outra.  

Essa relação de troca entre as cidades deve ser encarada de forma natural, 

pois os espaços geográficos, por serem fruto das ações sociais, são dotados da 

necessidade de interações espaciais, conforme defende Corrêa (1997). O que não deve 

haver nessa relação de troca é a profunda dependência de uma cidade sobre a outra. 
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Essa dependência é maléfica para ambas as cidades, pois exigem dos citadinos 

marginalizados se deslocarem longas distâncias em busca de centros e de benefícios.  

O estereótipo de “cidade dormitório” nasce quando a cidade não consegue 

gerar empregos, ou dar condições de uso dos serviços de escolas, hospitais, lazer etc. 

Desse modo, o citadino acaba buscando esses serviços em outra localidade, voltando 

para sua residência somente para dormir. Esse fenômeno é comum nos assentamentos 

periféricos brasileiros, pois as cidades ainda se comportam, de um modo geral, 

polarizadoras, não havendo uma efetiva desconcentração dos objetos geográficos, e nem 

uma desconstrução desse padrão urbano desigual. A título de exemplo, as novas 

centralidades em Aparecida de Goiânia inibem essa dependência que os citadinos tem 

de se dirigirem à Goiânia, porém, elas ainda se apresentam com deficiência, na falta de 

mais hospitais, áreas de lazer, bancos, entre outros. 

O importante é perceber que por muito tempo o poder público aparecidense 

não encarou o problema da dependência de Goiânia como uma questão preponderante 

na reprodução da exclusão e das desigualdades sociais. Atualmente esse problema está 

sendo encarado com maior freqüência, mas muito ainda deve ser feito e com maior teor 

qualitativo, sendo necessário a eliminação dessas políticas superficiais.  

O município inverte na promoção da imagem da cidade, com a produção de 

eventos de cunho nacional, na elevação da alta estima dos aparecidenses30, que foi 

deteriorada, devida sua condição de periferia marcada por problemas urbanos. Investe 

também na infra-estrutura urbana básica, que por muito tempo foi esquecida, e de forma 

tímica (e é o mais importante), na ampliação dos objetos de consumo coletivo, como 

escolas, postos de saúde, hospitais, universidades, centros de capacitação profissional 

etc. Mas, o investimento maciço do poder público se volta à geração de empregos. No 

ano de 2008 a cidade ganhou o premio de uma das cidades mais dinâmicas do Brasil, 

estando entre as que mais geraram trabalho (ver Jornal O Parlamento, 16 de julho de 

2008) .  

Segundo a matéria do Jornal Tribuna do Planalto, de 12 de julho de 2008, a 

geração de empregos em Aparecida de Goiânia só perde para a capital estadual. 

Aparecida é a cidade do interior goiano que mais gera empregos. Segundo dados do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, no mês de março, por 

exemplo, foram criados 4.179 novos postos de trabalho, perdendo apenas para Goiânia 

que registrou 14.928. Em junho, Aparecida de Goiânia foi a 16ª cidade do País em 

                                                 
30

 Segundo matéria disponível no site http://www.aparecidanet.com.br (17/06/2007), elaborada por Rafael 
Alencar, o Secretário Municipal de Educação Alerandre Gonçalves afirma ser o principal projeto efetivado 
pela Secretaria de Educação é o “Ame Mais Aparecida”, lançado em outubro de 2005, tem como objetivo 
conscientizar a população da valorização do Município, por preservar o patrimônio público, preservação do 
meio ambiente e a valorização do comércio local.  



 161 

 

geração de emprego. O destaque ficou com a construção civil, que gerou 566 vagas. No 

acumulado do ano, incluindo outros setores, são 4.763 vagas  

 

 
Foto 07: Em primeiro plano o Pólo Empresarial Goiás (PEGO) - 2008. 
Fonte: www.aparecida.go.gov.br (acesso em 13 de novembro de 2008). 

 

Hoje, Aparecida de Goiânia é o segundo município goiano no número de 

estabelecimentos de atividade econômicas. Grande parte dos empregos industriais são 

gerados nos cinco pólos econômicos, que por sua vez, incentivam a instalação de 

empresas, fortalecendo ainda mais a propalada vocação industrial do município. Deve-se 

considerar a importância das centralidades, que são as maiores responsáveis pela 

geração de emprego. A proliferação e o fortalecimento das centralidades aparecidenses 

desconcentra de Goiânia o papel de e exclusivo centro de serviços, pois nessas recentes 

centralidades aparecidenses a localização de objetos de consumo coletivo, dentre outros 

serviços básicos, são fundamentais para o desenvolvimento urbano. 

Noêmia Ataíde (Tribuna do Planalto de, 12/07/2008), discute sobre a perca do 

estereótipo de “cidade dormitório”, afirmando que Aparecida não é mais de Goiânia, 

devido a geração de emprego. Segundo a autora, Aparecida de Goiânia ganha fôlego 

industrial e independência econômica. Ao mesmo passo perde o título de “cidade 

dormitório”. Na área de serviços, o Produto Interno Bruto (PIB) do município registrou 

crescimento de 46% entre os anos de 2002 e 2006. Índice superior ao do Estado que foi 

de 35%. Segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), 

o PIB geral de Goiás teve elevação de 35%, enquanto que o de Aparecida registrou 54%. 

Um avanço decorrente da expansão da atividade industrial na região, que atualmente 

conta com cinco pólos e mais de 13 mil empresas e 964 estabelecimentos industriais 



 162 

 

registradas na prefeitura. Responsável pela 5ª maior arrecadação de ICMS no Estado, o 

desenvolvimento da cidade esbarra na falta de infra-estrutura.  

 

Tabela 33: Aparecida de Goiânia - Distritos Industriais e Empresariais (2008) 

Pólos 
N° de 

Empresas 
Área em 
Hectares 

Principais Empresas 

Cidade 
Empresarial 

200 _ _ 

DAIAG 122 33 
Arroz Tio Jorge, Tempervidros, Goiás 

Tintas. 

DIMAG 79 59 
Franchel cosméticos Ltda, Tac 

Transportes, Zuppani Ind. Limpeza. 

Parque Industrial 
Aparecida 

60 _ _ 

 
Pólo Empresarial 

Goiás 
58 330 

Concelta Const. Elétricas, Construsan 
Engenharia, Sapeca Ind. Fraldas, Santa 

Marta Dist. De Drogas. 

Fonte: Aparecida de Goiânia – Cadastro central de Indústrias, 2008. 

 

Após as profundas transformações que o espaço aparecidense vem sofrendo 

ocorre maior preocupação por parte da sociedade, do poder público e da iniciativa 

privada, em exaltar o valor histórico e cultural da cidade. O citadino de Aparecida de 

Goiânia começa a se ver como um genuíno aparecidense. Começa se reconhecer como 

pertencente daquele espaço, fato difícil, pois a cidade apresenta altos índices de 

mobilidade, acarretando numa desvinculação do morador com o ambiente que ele reside, 

tendo como agravante, o descaso pelo local em que vive, reproduzindo o quietismo e o 

fatalismo.  

Com a diminuição do estereótipo de “cidade dormitório”, a atitude de mostrar 

que Aparecida é uma cidade autônoma, não somente uma mera extensão de Goiânia, se 

fortalece. Um exemplo é o projeto de lei que se encontra para ser sancionado na Câmara 

dos Vereadores, no qual propõe a mudança do nome do município de Aparecida de 

Goiânia para Aparecida. Até as propagandas realizadas pela prefeitura municipal no meio 

televisivo, rádio e jornal escrito, além dos uniformes, cartazes e faixas nos uniformes dos 

funcionários e nos veículos do município já apresentam o nome da cidade como 

Aparecida. A maior festa do peão da cidade relaciona-se à cidade como Aparecida. 

O fator mais marcante da desconstrução do padrão “cidade dormitório” em 

Aparecida de Goiânia está ligado à concentração das atividades econômicas. Existem 

áreas na cidade pouco ocupadas, onde citadinos residem segregados de qualquer 

serviço básico. Esse tipo de local dever ser superado, para que se possa pensar nessa 

cidade de forma mais autônoma. Outros locais concentram todo tipo de atividades 
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necessárias ao citadino, porém, em sua maioria, estão localizadas na zona conurbada 

com Goiânia, ou seja, continua a segregação. 

Para se ter uma idéia, 17,6% de todas as atividades econômicas cadastradas 

em Aparecida de Goiânia estão localizadas no centro tradicional, na centralidade Buriti, 

Garavelo e Vl. Brasília. Das citadas, somente o centro não está localizado na zona 

conurbada, região fortemente integrada à dinâmica de Goiânia. 14,4% das indústrias 

estão nessas centralidades citadas, o restante localizam-se em larga escala nos cinco 

pólos econômicos, e ao longo da BR – 153. Com relação às atividades de comércio, as 

centralidades em destaque concentram 15,5% das unidades do município. E 19,8% das 

atividades econômicas de serviços estão localizadas em quatro centralidades: Centro, 

Garavelo, Buriti, Vl. Brasília.  

 

Tabela 34 – Aparecida de Goiânia: atividades econômicas das centralidades 
Buriti, Centro, Garavelo e Vila Brasília – 2008 

Centralidade Total Comércio Serviços Indústria 

Buriti 447 199 248 - 

Centro 224 80 144 - 

Garavelo 613 259 292 62 

Vila Brasília 749 227 425 77 

Total das centralidades 2033 763 1109 139 

Aparecida de Goiânia* 11513* 4936* 5613* 964* 

Centralidades/Aparecida 
de Goiânia (%) 

17,6 15,5 19,8 14,4 

Fonte: Trabalhos de campo realizados por José Vandério Cirqueira Pinto – 2008 

* Dados referentes à contagem do IBGE de 2007. 

 

Mas a luta por maior autonomia de Aparecida de Goiânia não deve ser 

apenas objeto de propagandas partidaristas, de especulações oportunistas da iniciativa 

privada, deve ser uma necessidade almejada pelo aparecidense, que procura maior 

qualidade de vida, inclusão, e oportunidade de trabalho. A autonomia da cidade depende 

do engajamento do cidadão e da efetiva ação do poder público. Não é somente fomentar 

as centralidades e a industrialização, deve-se promover qualidade de vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo desse trabalho, as questões que mais se evidenciaram estavam 

ligadas ao papel da transformação de estruturas espaciais. Nos três capítulos do texto 

estavam contidos, ao longo da narrativa, a noção de trajetória espacial, configuração e 

articulação dos elementos espaciais, e sinalizações ou possibilidades de mudanças. 

 No capítulo primeiro, a proposta era demonstrar que a expansão urbana 

ocorrida em Goiânia acionou o crescimento urbano também das cidades vizinhas à 

capital. De forma intensa, cidades como Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador 

Canedo e Goianira cresceram sem planejamento adequado. A idéia de desenvolvimento 

urbano nessas cidades estava ligada à expansão urbana e à especulação imobiliária, 

sustentada pela capitalização do solo urbano. Pouco se almejou um desenvolvimento 

urbano efetivo, aquele ligado ao desenvolvimento do cidadão, pautado, principalmente, 

na melhoria da qualidade de vida. 

 Com quadro urbano denso no final da década de 1990, Goiânia e seus 

municípios vizinhos passaram a integrar administrativamente a Região Metropolitana de 

Goiânia (RMG). Nessa região urbana, a maior parte das ações de integração, 

sustentabilidade, desenvolvimento, e diminuição dos problemas urbanos encontrava-se 

estagnada. Por outro lado, cidades que a pouco mais de duas décadas eram pequenos 

núcleos urbanos, passaram a receber grande número de pessoas, tornando-se cidades 

conurbadas, e de tamanho médio, apresentando altos índices de crescimento 

populacional, estando dotadas de quase nenhuma infra-estrutura básica e de serviços de 

consumo coletivos. O exemplo emblemático desse tipo de cidade na RMG foi Aparecida 

de Goiânia.  

 Aparecida de Goiânia é resultado dessa fragmentação/desarticulação da 

RMG. De forma emblemática, representou a síntese da desestruturação urbana. E o que 

configurou em seu espaço urbano a dramaticidade dos problemas sociais foi a falta de 

ordenamento territorial dos assentamentos humanos e gestão democrática. A questão do 

desenvolvimento humano sempre esteve em segundo plano nesse município. Para 

entender essas questões, foi necessário recorrer ao seu passado, através da proposta de 

periodização espaço-temporal, sendo a proposta de trabalho do segundo capítulo. 

 O que se conclui com a empreitada de periodização de Aparecida de Goiânia 

é que sua atual configuração não é produto somente do crescimento urbano goianiense. 

É indiscutível o impacto que Goiânia causou na pequena vila que estava localizada ao 

seu lado, que tinha sua gênese no início da década de 1920. Todavia, em diferentes 

épocas, atores políticos determinaram a lógica espacial de Aparecida de Goiânia, desde 

quando era um pequeno povoado, que nasceu por interesses de fazendeiros locais, que 
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pretendiam estabelecer relações de poder molares naquela região de Goiás. Quando foi 

emancipada, pelo interesse do então ex-prefeito Iris Resende, que viu naquele distrito em 

crescimento, ambiente perfeito para abarcar as enormes massas populacionais que se 

dirigiam para a capital, encontrando um espaço para assentar populações paupérrimas, 

carentes de assistência social. 

 Retornando-se ao passado de Aparecida de Goiânia, entende-se o seu 

presente, podendo desse modo, sinalizar propostas para seu futuro. Enquanto passado e 

presente, o espaço urbano de Aparecida de Goiânia é produto da fragmentação, 

desarticulação e periferização espontânea. Enquanto futuro, é um espaço urbano que  

necessita de desenvolvimento social, e da consolidação de espaços de vivência 

autônoma da cidade vizinha. E é nesse ponto que o terceiro capítulo se desenvolve, na 

busca discutir a de diminuição da dependência de Aparecida de Goiânia do município de 

Goiânia.    

  Conforme foi defendido no último capítulo, a partir da década de 1990, o 

espaço urbano de Aparecida de Goiânia começou a sofrer transformações ligadas ao seu 

desenvolvimento sócio-econômico, não mais ligadas somente ao estrito assentamento 

humano. A busca de correção da fragmentação aparecidense anseia por maior 

integração e desenvolvimento endógeno do município. Contudo, as ações por parte do 

poder público são sustentadas por um projeto eficaz, são na verdade, ações que 

caminham nos trilhos da iniciativa privada, que vê no município lugar capaz de 

desempenhar acumulação de lucros. Repetindo a mesma condição do passado, o 

espaço urbano aparecidense é gerido pautado nos impulsos de desenvolvimento de 

atores capitalistas. Dessa forma, corrige-se, ou almeja-se corrigir a fragmentação de 

Aparecida de Goiânia, visando sua lógica econômica, discriminada do desenvolvimento 

humano.  

 As centralidades que vêm surgindo em Aparecida de Goiânia são a síntese 

da demanda interna de desenvolvimento econômico do município. São centralidades que 

se construíram, ou vêm se construindo de forma espontânea e desorganizada. São 

centralidades de comércio e de serviços na sua maioria, sendo pouco dotadas de 

serviços públicos de qualidade. A condição de abandono e descaso que marcou o 

passado de Aparecida de Goiânia condiciona a organização do seu espaço intra-urbano 

atualmente.  

 Por outro lado, a preocupação por parte do poder público em regular o 

espaço urbano municipal mostra-se como uma iniciativa importante, pois abre portas para 

demais iniciativas de desenvolvimento. Os administradores começaram a perceber a 

necessidade de se regular, planejar e fomentar o desenvolvimento urbano para que se 

tenha um município mais equilibrado e menos desigual.  
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 O contraditório é que as centralidades que mais se destacam em Aparecida 

de Goiânia e que mais são atendidas pelo poder público estão na zona conurbada, 

próximas às áreas desenvolvidas de Goiânia, e muito mais acessíveis aos benefícios da 

capital. As centralidades localizadas no interior do município surgem em bairros que 

ainda não tem asfalto, água tratada, esgoto, sendo ainda áreas de difícil acesso. Essas 

últimas centralidades necessitavam de ser atendidas com maior dedicação. Elas realizam 

o trabalho de desconcentrar a dependência de Goiânia, pois estão situadas nas 

periferias, local onde a população depende de serviços. Da mesma forma, é importante 

destacar o papel do poder público em buscar o fomento de novas centralidades nas 

periferias de Aparecida de Goiânia, pois é a partir dessa noção que se promove o 

desenvolvimento endógeno do município, criando ambiência urbana. 

 Partindo para a escala metropolitana, o desenvolvimento das centralidades 

em Aparecida de Goiânia diminuiu, conseqüentemente, a dependência entre Aparecida 

de Goiânia e a capital do estado, modificando a lógica concentradora da RMG. De uma 

forma direta, o que esse trabalho buscou mostrar, é que a proliferação de centralidades 

em Aparecida de Goiânia, que vem ocorrendo atualmente, sinaliza a mudança no padrão 

urbano goiano, que era marcado pela concentração, que atualmente vem sendo desfeita. 

 As novas centralidades em Aparecida de Goiânia são um exemplo dentre 

inúmeros que merecem destaque no tema da metrópole Goiânia. Para a efetiva 

integração da RMG é fundamental que os municípios vizinhos de Goiânia diminuem sua 

dependência, e busquem tornar constitutivos e complementares dessa região urbana, 

fortalecendo as articulações espaciais e interações sociais ao longo das cidades que dela 

faz parte, promovendo uma integração efetivamente qualitativa entre os municípios. 
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