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RESUMO 

 As transformações políticas e socioeconômicas no Brasil e no estado de Goiás nas 

últimas décadas são testemunhas e justificam as dinâmicas regionais e as mobilidades. Nesse 

sentido, assegura-se que há aí espaços atrativos para os migrantes, enquanto outros não 

possuem tal capacidade. A conformação de Valparaíso de Goiás é decorrente do fenômeno 

posto. Este coloca o município na contiguidade com o Distrito Federal e o caracteriza como 

atrativo para a moradia. Neste imbricamento, emergem como aporte as categorias espaço, 

tempo e migração. Estas nos possibilitam a compreensão do processo de urbanização 

contemporânea no estado de Goiás e na Área Metropolitana de Brasília-AMB. Os impulsos 

para a metropolização da referida área concentram-se na espacialidade do capital. Este migra 

e impulsiona os sujeitos a agirem em acordo. Ou seja, na medida em que o capital e, 

juntamente com ele, os postos de trabalho migram, o sujeito é instado a migrar. A 

materialização da existência neste espaço de disputas requer a elaboração de estratégias que 

viabilizem o modo de vida nascente. As referidas estratégias resultam “negociações 

espaciais”. Na urdidura destas negociações, o sujeito empenha os conhecimentos adquiridos 

em sua vivência pretérita. Estes podem associar-se, diretamente ou por meio de arquétipos, a 

uma existência no meio rural. Por assim ser, postulamos na presente tese que os sujeitos 

residentes no espaço citadino cultivam fatores de persistência e/ou permanência do modo de 

vida rural no contexto da urbanização brasileira e goiana. Tais elementos redundam nas 

dificuldades para a apropriação do espaço urbano e para a materialização da vida. Assim, 

torna-se relevante conhecer os conflitos da aparente “vida lenta” deixada no ato de migrar em 

busca da possibilidade por uma vida melhor na cidade, uma vida nervosa. Essa confrontação 

põe em relevo a invenção dos habitantes de Valparaíso de Goiás para a negociação espacial 

interconectada por experiências das reminiscências pretéritas como estratégias para viver 

juntos na cidade na contemporaneidade. Nessas condições de coexistência, amalgamam-se os 

modos de vida rural e urbano na tessitura da vida metropolitana. Donde se conclui que, pelo 

fato de a experiência de vida dos sujeitos modernos ter se passado em sua maior extensão no 

meio rural – o advento da urbanização no Brasil é recente – pela dinâmica migratória 

efetivada em território nacional, regional e local, pela condição nascitura da cidade; os 

sujeitos que aí habitam não acumularam experiências ou maturidade para gerir a vida neste 

espaço urbano. Surge – resultante das observações assinaladas – o questionamento: como 

afirmar um modo de vida essencialmente urbano se nossas referências são pautadas por 

vínculos estabelecidos no meio rural? Empregamos nas investigações que se seguiram a este 

questionamento a metodologia qualiquantitativa. Seu uso se justifica para que, de forma 

global, abordemos a problemática em questão.  

Palavras-chave: Modo de vida rural/urbano; Migrações; Negociações espaciais; Arquétipos; 

Metropolização; Valparaíso de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT
 

 

 The political and socioeconomic transformations in Brazil and the state of Goiás in 

the last decades are witnesses and justify the regional dynamics and as mobilities. In this 

sense, it is ensured that there are attractive spaces for the migrants, while others can not be 

used. The conformation of Valparaiso de Goiás is due to the phenomenon. This place in the 

municipality in the contiguous with the Distrito Federal and characterizes it as attractive for 

the dwelling. In this overlay, spaces such as space, time and migration emerge as input. These 

are a possibility of understanding the process of contemporary urbanization in the state of 

Goiás and in the Metropolitan Area of Brasília-AMB. The impulses for the metropolization of 

the area of communication concentrate on the spatiality of capital. This migration and impact 

on the subjects in agreement agency. That is, to the extent that capital and, along with it, the 

jobs migrate, the subject is urged to migrate. The materialization of existence in the space of 

disputes requires a strategy elaboration that enables the nascent way of life. Like the 

definition of "space negotiations". In the warp you see negotiations, the subject engages the 

knowledge acquired in his past experience. These can be associated, directly or through 

archetypes, to a rural existence. Asymmetric, post-actualized in the present life, it is not a city 

space to cultivate factors of persistence and/or permanence of the rural life in the context of 

Brazilian and Goian urbanization. These elements result in difficulties for an appropriation of 

the urban space and for a materialization of life. Thus, it becomes relevant to know the 

conflicts of the apparent "slow life" left in the act of migrating in search of the possibility of a 

better life in the city, a nervous life. This confrontation highlights an invention of the 

inhabitants of Valparaiso de Goiás for a spatial negotiation interconnected by experiences of 

previous reminiscences as a strategy to live together in the city in contemporary times. In 

these conditions of coexistence, rural and urban ways of life are amalgamated in the fabric of 

metropolitan life. It is concluded that, due to the fact that a modern life experience has been 

extended in rural areas - the advent of urbanization in Brazil is recent - by the effective 

migration dynamics in national, regional and local territory, by the condition of birth From the 

city; The subjects that live there are not functional or mature to manage life in this urban 

space. It arises - resulting from the observations pointed out - the questioning: how to affirm 

an essentially urban way of life if our references are based on established links in rural areas? 

We used the quantitative methodology in the investigations that followed this questioning. Its 

use is justified so that, globally, we approach the problematic in question. 

Keywords: Rural/urban way of life; Migrations; Space negotiations; Archetypes; 

Metropolization; Valparaiso de Goiás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

RÉSUMÉ 

Les transformations socio-économiques et politiques au Brésil et dans l'état de Goiás 

au cours des dernières décennies sont témoins et justifient la dynamique régionale et la 

mobilité. En ce sens, il est assuré qu'il n'y a pas d'espaces attrayants pour les migrants, tandis 

que d'autres ont une telle capacité. La conformation de Valparaíso de Goiás est le résultat du 

phénomène post. Cela met la ville à proximité du Distrito Federal et caractérisé aussi attrayant 

pour le logement. Dans ce interverrouillage, émergent en tant que catégories de soutien 

espace, le temps et la migration. Ceux-ci nous permettent de comprendre l'urbanisation 

contemporaine dans l'état de Goiás et la région métropolitaine de Brasilia-AMB. Impulsions 

pour métropolisation cette région sont concentrés dans la capitale de la spatialité. Cette 

émigre et conduit le sujet à agir en accord. À-dire, dans la mesure où la capitale et avec elle, 

les emplois migrent, le sujet est invité à migrer. La matérialisation de l'existence dans cet 

espace des différends exige l'élaboration de stratégies qui facilitent la voie à une nouvelle vie. 

Ces stratégies résultent “négociations spatiales”. La chaîne de ces négociations, le sujet 

engage les connaissances acquises dans leur expérience prétérit. Ceux-ci peuvent être 

associés, directement ou par des archétypes, à une existence dans les zones rurales. Cela étant 

le cas, nous postulons dans cette thèse que les résidents soumis dans l'espace urbain de la 

persistance des facteurs cultivent et / ou la permanence du mode de vie rural dans le contexte 

de Goias et de l'urbanisation du Brésil. Ces éléments pourraient entraîner des difficultés pour 

l'appropriation de l'espace urbain et la matérialisation de la vie. Ainsi, il est essentiel de 

connaître les conflits de la “vie lente” apparente laissé dans l'acte de migration à la recherche 

de la chance d'une vie meilleure dans la ville, une vie nerveuse. Cette confrontation met en 

évidence l'invention de Valparaiso habitants de Goias pour le commerce spatial reliés entre 

eux par des expériences de réminiscences passées comme stratégies pour vivre ensemble dans 

la ville de nos jours. Dans ces conditions coexistent, les amalgamer modes de vie en milieu 

rural et urbain dans le tissu de la vie urbaine. Il en résulte que, parce que l'expérience de vie 

des sujets modernes ont passé sur la mesure dans les zones rurales - l'avènement de 

l'urbanisation au Brésil est récente - la dynamique migratoire efficace au territoire national, 

régional et local, la condition à naître ville; les sujets qui y vivent n'ont pas accumulé une 

expérience ou de maturité pour gérer la vie dans cet espace urbain. Surge - résultant des 

observations notées - la question: comment consolider une manière essentiellement urbaine de 

la vie est de nos références sont basées sur des liens établis dans les zones rurales? Nous 

avons utilisé dans les enquêtes qui ont suivi cette question la méthodologie qualitative et 

quantitative. Son utilisation est justifiée pour que, globalement, nous abordons la question en 

question. 

Mots-clés: Mode de vie rural/urbain; Migrations; Négociations spatiales; Archetypes; 

Metropolisation; Valparaiso de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

RESUMEN 

Las transformaciones políticas y socioeconómicas en Brasil y en El estado de Goiás 

en las últimas décadas son testimonios y justifican las dinámicas regionales y las movilidades. 

En este sentido, se asegura que  hay espacios atractivos para los migrantes, mientras otros no 

poseen tal capacidad. La conformación de Valparaíso de Goiás es resultado del fenómeno 

puesto. Este pone el municipio en la proximidad con el Distrito Federal e lo caracteriza como 

atractivo para la vivienda. En este imbricamiento, emergen como aporte a las categorías de 

espacio, tiempo y migración. Estas nos posibilitan la comprensión del proceso de 

urbanización contemporánea en el estado de Goiás y en el Área Metropolitana de Brasília – 

AMB. Los impulsos para la  metropolización de la referida área se concentran en la 

espacialidad del capital. Este migra e impulsa los sujetos a actuaren en acuerdo. O sea, la 

medida en que el capital y, justamente con él, los puestos de trabajo migran, el sujeto es 

instado a migrar. La materialización de la existencia en este espacio de disputas requiere la 

elaboración de estrategias que viabilicen el modo de vida naciente. Las referidas estrategias 

resultan “negociaciones espaciales”. En la urdimbre de estas negociaciones, el sujeto empeña 

los conocimientos adquiridos en su vivencia pretérita. Estos se pueden asociar directamente o 

por medio de arquetipos, a una existencia rural. Por así decirlo, postulamos en la presente 

tesis que los sujetos residentes en el espacio citadino cultivan factores de persistencia e/o 

permanencia del modo de vida rural en el contexto de la urbanización brasileña y goiana. 

Tales elementos redundan en las dificultades para la apropiación del espacio urbano y para la 

materialización de la vida. De este modo, se torna relevante conocer los conflictos de la 

aparente “vida lenta” dejada en el acto de migrar en busca de la posibilidad por una vida 

mejor en la ciudad, una vida nerviosa. Esa confrontación pone en relevo la invención de  de 

los habitantes de Valparaíso de Goiás para la negociación espacial interconectada por las 

experiencias das reminiscencias pretéritas como estrategias para vivir juntos en la ciudad de la 

contemporaneidad. En estas condiciones de coexistencia, se amalgaman  los modos de vida 

rural y urbana en la tesitura de la vida metropolitana. Donde se concluye que, de facto la 

experiencia de vida de los sujetos modernos haberse pasado en su gran extensión en el medio 

rural – el adviento de la urbanización  en Brasil es reciente – por la dinámica migratoria 

efectuada en el territorio nacional, regional y local, por la condición del nacimiento de la 

ciudad; los sujetos que ahí habitan no acumularon experiencias o madurez para gestionar la 

vida en este espacio urbano. Surge - resultante de las observaciones señaladas - el 

cuestionamiento: ¿cómo afirmar un modo de vida esencialmente urbano si nuestras 

referencias son pautadas por vínculos establecidos en el medio rural? En las investigaciones 

que siguieron a este cuestionamiento la empleamos en metodología cualitativa. Su uso se 

justifica para que, de forma global, abordemos la problemática en cuestión. 

Palabras-clave: Modo de vida rural/urbano; Migraciones; Negociaciones espaciales; 

Arquetipos; metropolización; Valparaíso de Goiás. 
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ARCANOS DA VIDA 

Reminiscências de uma trajetória 

 A escrita desta possibilitar-me-á o reencontro comigo mesmo. Ao rever minha 

trajetória certamente serei conduzido a reflexões sobre o caminho percorrido na 

materialização de minhas realizações pessoais, profissionais e também de minha contribuição 

para as instituições e do meio social dos quais fiz parte e nos quais me integro.  

 A revisitação à minha trajetória profissional com o fito de justificar a obtenção do 

título de doutor pela Universidade Federal de Goiás-UFG configura-se de suma importância 

para mim. Isso porque foi nesta instituição que trilhei minha jornada acadêmica. A UFG é 

parte de minha história, foi aí que me graduei, me tornei especialista, mestre e me encontro 

doutorando.  

 Os percursos que abaixo relatarei formaram o alicerce para que eu me dispusesse a 

tais caminhos. Ao final desta “Reminiscência de uma trajetória” explicitarei a forma como 

esse percurso se traduziu em minha produção intelectual. Considerei de relevância o registro 

de minha experiência pessoal, profissional e acadêmica visto que as mesmas encontram-se 

imbricadas em mim.  

  

O início de uma vivência 

 Permeado de algumas certezas e experiências vividas, cenas rápidas voam de um 

lado para outro em minha mente. Parece-me que em apenas alguns segundos uma história 

pode ser contada. Instantes que duraram dias, meses e anos para serem inscritos no tempo e 

em espaços diferentes são abstratamente revividos num alongado piscar de olhos. Vejo que 

mesmo assim, enquanto estas cenas, as mais distantes em relação às aparentemente mais 

próximas, são paisagens que se entrelaçam em minha memória.     

Assim, ao rememorar nestas páginas as experiências que se construíram a partir de 

meados da década de 1960 vejo-me na contingência de manifestar ou negligenciar momentos 

que podem ter marcos de decisões: sonhos, concretizações, alegrias, decepções e tristezas que 

desencadearam transformações, reflexões e maturidade. Na primeira pessoa a descrever e a 

saber sobre mim, vou aqui transformar estas páginas em signos de vivência por intermédio do 

tato de meus dedos guiados por minha memória.  

 A década de 1960 foi uma das mais conturbadas. O Brasil vivenciou momentos 

críticos no que se refere às decisões políticas. Foram: renúncia de um presidente, efêmera 

experiência do regime parlamentarista, radicalismo político, golpe de Estado e, logo em 
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seguida, implantação da ditadura militar. O Congresso é fechado. Instaura-se o regime do 

terror e do medo. Para além desses fatos, o registro e marco de vários governos que passaram 

dentre outros acontecimentos. 

O findar da década de 1960 e início da de 1970 assinala também o fenômeno da 

urbanização no país. É nesse momento que a população vivendo nas cidades é superior à do 

campo.  As cidades tornam-se atrativas e cada vez mais os fluxos populacionais se efetivam 

em direção a estas e se intensificam. Coaduna aí com a modernização do campo. Fator 

responsável também pela expulsão das famílias e, consequentemente pelo “inchaço” das 

cidades. 

                                      Observam-se transformações que evidenciam os movimentos populacionais no 

território. As levas populacionais direcionam das regiões economicamente menos 

desenvolvidas para as aparentemente mais desenvolvidas. Assim, à procura por uma vida 

melhor as pessoas migram para a realização desse sonho. Partem do campo para a cidade. 

Desse modo, emergem nos sujeitos migrantes o esforço e a coragem de deixar seu lugar de 

origem para o enfrentamento da saída ao encontro do desconhecido. Mas a certeza da vida 

melhor se materializa nas possibilidades.  

Nesse contexto, em meados da referida década, acabam de chegar a Goianésia-GO, 

vindos de Araguari-MG, Antonio e Terezinha, meus pais. Venho no útero de minha mãe. 

Uma semana após a chegada Dona Deliza – a parteira da região – é convidada a fazer o parto. 

Meu nome, escolhido por meu pai, homenageia o goleiro do Corinthians e da seleção 

brasileira. Logo nos primeiros vagidos começo a sentir o desafio para a sobrevivência: eleger 

o padrinho para o fornecimento do leite era primordial. Na casa de pau-a-pique, no colchão de 

palha, as frestas davam passagem ao vento. A casca das madeiras secas acendia o fogo. À 

época das “águas” serviam também como desatoleiro. O rio dos Bois parece que brotava ali 

dentro. 

Meu pai com um machado “Collins” bom de corte desbravava a mata virgem do 

Cerrado goiano. Desafiava o Jatobá, o Pau D’óleo, “eram quatro homens para abraçá-los, e 

olha lá!” Alimentava as serrarias do proprietário da fazenda e garantia na roça de toco o 

sustento pela forma de meeiro. Encontro-me embrulhado por fraldas lavadas pelas águas do 

rio dos Bois. A água às vezes turva por causa da usina de cana-de-açúcar São Carlos – 

atualmente usina Goianésia –, era a auxiliar de minha mãe na lide do dia a dia. Não sei como, 

mas as fraldas eram branquinhas. 

A desinquietação de meu pai era grande. Oportunidades para melhoria de vida não 

apareciam. Retornamos para Araguari. O insucesso, porém, nos obriga a voltar quase que 
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imediatamente para Goianésia. Lá, dentre os três irmãos que somos, nasce meu irmão Gildo, 

imediatamente mais novo que eu. Acho que fomos para Araguari novamente apenas para que 

meu pai pudesse fazer o meu registro de nascimento e para ter um filho nascido no Triângulo 

Mineiro. Assim, um seria mineiro de acordo com o registro e outro pelo nascimento. E “essa 

coisa de ser goiano” estaria descartada. Para ele ser mineiro era sinônimo de identidade, de 

elogio, de ser diferente. Ser como ele mesmo era chamado em Catalão-GO, “Antonio 

Mineiro”. 

Em Goianésia, novamente como agregados, em outras terras, de outro proprietário, 

nos estabelecemos. Nasce o Gilberto, meu irmão caçula. Neste momento assenhoro-me de 

mim mesmo. Minha memória começa a registrar minha existência quando ainda tinha cinco 

anos de idade. É quando meu pai vai a Brasília para assistir à chegada dos jogadores da 

seleção brasileira quando da conquista do título do bicampeonato do mundial de futebol no 

México, em 1970. Abanei-lhe a mão, sentado no baldrame da porta. Em seguida, o vi 

esconder no horizonte pelas frestas da parede de pau-a-pique. Com os olhos rasos d’água, 

queria ir também. Mesmo não sabendo o que era “Copa do Mundo” nem “Brasília”, toda 

criança quer acompanhar o pai, a mãe ou ambos.  

A década de 1970, para alguns, desde os seus primeiros anos começa vitoriosa. O 

“milagre brasileiro” traz bons sinais para as divisas econômicas do país. Mas a maioria da 

população encontra-se alijada desta benemesse. Esta década é marcada por acentuada 

concentração de terras, riquezas e pela expansão e crescimento das cidades. Segundo Santos 

(1993, p.84) “o fenômeno de metropolização vai muito além da denominação legal”. Vão 

surgindo, neste contexto, as primeiras metrópoles brasileiras. 

O ingresso no mundo das letras 

Nesse momento meu pai decide se mudar. O destino, Catalão, no Sudeste Goiano. A 

mudança, com poucos utensílios, sai da zona rural de Goianésia de caminhão até a cidade de 

Anápolis. Desta para Catalão por trilhos. Entre vai-e-vem não conseguimos nos estabelecer. 

Logo em seguida partimos para Araguari. Por algum tempo revezamos o morar no campo e o 

morar na cidade. Esse procurar de sonho não se realiza. Mudar para Catalão novamente é a 

solução. Eu, entre oito e nove anos de idade e já alfabetizado por minha mãe, sou matriculado 

no Grupo Escolar “Dona Iayá” no primeiro ano inicial. 

É a partir daí, com a matéria de Estudos Sociais, que começo a ter as primeiras 

experiências em conhecer os modos de vida das pessoas. A entender e a questionar as 

desigualdades entre elas, entre as classes sociais.  Estas, a matéria não mencionava. As 
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desigualdades sociais decorrem, percebi mais tarde, não apenas do processo que se efetiva 

pelo esforço do ato de trabalhar. Há uma longa explicação para justificar tal circunstância que 

é historicamente efetivada.    

Ao término desta etapa, já no quarto ano, sou contemplado com uma bolsa de 

estudos como melhor aluno na matéria de matemática. Conciliava os estudos e a venda de 

picolés. Em alguns dias da semana, no período noturno, ainda buscava “malas de roupa” para 

minha mãe lavar. Era essa a sua valorosa contribuição para a sobrevivência da família, 

inclusive para pagar o aluguel e meu material escolar. Nesse entremeio ainda havia um 

tempinho para tirar a água da cisterna.  

Não tínhamos água encanada, nem energia elétrica. O chão batido da casa se 

in(com)pactava com os nossos passos. O fogão a gás, comprado em Araguari, foi negociado 

para garantir a moradia na casa que nos abrigava. A sensação de bem viver dura seis meses. 

Findo esse prazo novamente a luta por manter o compromisso do aluguel. Começo aí a sentir 

os desafios de viver na cidade. Nesse momento conhecemos a Dona Maria, esposa do seu 

“Chico Padeiro”. Ela compreendeu a nossa história e sempre pela manhã nos agraciava com 

deliciosos pães. Seu filho Chiquinho tornou-se meu grande amigo desde a infância. 

Devido à bolsa escolar, minha mãe me matricula em uma escola particular. No 

Colégio Anchieta curso da 5ª a 7ª séries no período matutino. No vespertino trabalho em 

alguns dias da semana na fabricação de caixões para o meu professor de Educação Física, 

filho do proprietário da funerária. Essa atividade não gostava de mencionar. Fazer caixão é 

motivo de não aceitação. Nem para os colegas, nem para as outras pessoas. Havia passado por 

constrangimento quando fui pedir o trabalho para o professor durante a aula que este 

ministrava. Ao perguntar-lhe sobre o trabalho, disse que “não mexia com essas coisas”. Mas 

ao término da aula, ele me chamou de lado e disse que realmente necessitava de alguém para 

trabalhar. Mas que eu não precisava ter chegado perto de todo mundo e perguntado se ele 

estava precisando de alguém para fazer caixão. Uma resposta dessas para um adolescente é o 

bastante para o constrangimento. Entendi que algumas coisas não carecem ser mencionadas. 

Com um aneurisma, meu pai, aos 42 anos de idade, encontra-se debilitado. Tenho 

que assumir, aos quinze anos, boa parte das despesas. Corria o ano de 1979. Dessa forma, me 

transfiro para o Colégio Estadual “João Netto de Campos” no período noturno, onde curso a 

oitava série e concluo o Ensino Médio. Nessa ocasião, vou trabalhar, por um curto período de 

tempo, na função de auxiliar na manutenção e limpeza de ônibus coletivos numa garagem da 

cidade. Logo surge a oportunidade de ser “fichado” como gari na Prefeitura Municipal de 

Catalão.  
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É a primeira vez que minha carteira profissional foi assinada. Para um adolescente é 

um papel desafiador. Vale dizer que a aba do boné foi minha aliada nesta experiência. 

Avistando as menininhas, eu escondia o rosto na segurança da aba. Garantindo assim o 

anonimato. O encorajamento para o trabalho era advindo de minha alegria. Do diálogo com as 

pessoas na rua. Ouvia conversas vindas de todas as idades e de diversos temas. Com a 

vassoura em mãos, algumas eu varria. Outras, que julgava interessantes, guardava na 

memória. As carrego até os dias de hoje.  

No auge da adolescência o dinamismo era minha marca. Muita inquietação. Sonhos 

então saíam de todos os poros. Apaixonava-me “facinho” por todas as menininhas. Queria ser 

militar das Forças Armadas. Podia ser qualquer uma das “Armadas”. Teria conseguido não 

fossem as responsabilidades de arrimo de família. Comecei por essa época minha vida de 

boemia: forrozeiro, festeiro, pescador, jogador de futebol em campos de várzea, futebol de 

salão. Bebia até umas cachacinhas. Havia tempo para tudo. Disputava de dois a três 

campeonatos por final de semana. Após algumas décadas, por haver me contundido numa 

partida em Paracatu-MG, tive de encerrar a carreira de peladeiro. Acho que foi bom assim, 

dava carrinho até nos colegas do mesmo time. 

Muito além da militância política 

O Brasil nesse momento passava por uma insatisfação que se manifestou por meio de 

diversas mobilizações populares e clamavam por democracia. As greves dos metalúrgicos no 

ABC Paulista dentre outras se repercutiam em todo o país. Eram constantes os atos da 

ditadura militar para coibi-las. É nesse momento que o Partido dos Trabalhadores-PT, através 

de Luís Inácio Lula da Silva, apresenta algumas propostas para que, pelo partido, pudessem 

ser ouvidos os anseios dos trabalhadores. 

 Nesse contexto meu pai se filia ao PT e assume o compromisso de fazer filiações 

para que o partido fosse reconhecido e registrado perante a Justiça Eleitoral do município e do 

país. Mesmo não votando, por ser menor de idade, ajudei-o a convencer alguns eleitores a se 

filiarem. Preenchi diversas fichas para a filiação. Pude observar o preconceito que grassava 

entre as pessoas em relação ao PT. A concepção difundida era a de que os petistas eram 

“comunistas que comiam criancinhas e matavam velhinhos”. A “ameaça vermelha”, na figura 

dos “barbudos”, aterrorizava as famílias brasileiras.  

O partido não possuía recursos para a elaboração de panfletos, para a divulgação em 

municípios da região e nem veículos e combustível. Assim, fazíamos reuniões nos bairros da 

periferia de Catalão. As pessoas mais humildes eram mais próximas de nós e receptivas. 
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Figuras como “Seu Brasil”, “Seu Pedrão”, meu “tio Jair”, “Seu Valdemar”, “Seu Getúlio”, o 

“João Enéias”, dentre outras, constituíam a vanguarda petista em Catalão. Desses, meu pai era 

um dos líderes. Por se candidatar a prefeito de Catalão pelo PT em 1982, nosso primeiro 

candidato, o Gabriel dos Anjos, perdeu o trabalho numa mineradora e teve que se mudar para 

destino ignorado. Corria risco de morte em Catalão.  

Promovíamos reuniões e eventos como almoços e bingos nos centros comunitários, 

paróquias – nestes tínhamos o apoio de Frei Deusdete –, residências, dentre outros. O carteiro 

– em nosso bairro atendido pelo “Vanderlei carteiro” – figura bucólica em cidades do interior, 

era, naquele contexto, nosso maior temor. Por suas mãos, além de chegar “mensagens e 

notícias petistas” de todo o Brasil, poderia chegar a carta do Instituto Nacional da Previdência 

Social-INPS negando a aposentadoria de meu pai por participar de movimentos subversivos. 

Minha vida seguia entre a proteção garantida pela aba do boné e as ações de filiação.  

Após alguns meses trabalhando de gari, consegui trabalho numa gráfica como 

auxiliar de limpeza e cobrador de serviços impressos. Nas horas “vagas” aprendiz dos 

serviços pertinentes à área de encadernação e blocagem. Decorridos pouco mais de dois anos 

a gráfica veio à falência. Mas outra oportunidade de trabalho logo em seguida aparece. Desta 

feita em uma fábrica de tijolos e de vigas de cimento. Encerra-se neste momento minha menor 

idade e os esforços para a conclusão do ensino médio. 

Em dezembro de 1982 consigo trabalho com uma proposta de temporário em outra 

gráfica da cidade. Somente para contribuir para os serviços de final de ano. Mas esse 

“provisório”, dura aproximadamente cinco anos como encadernador da mesma. Em busca de 

outras oportunidades peço demissão desta gráfica. Mas o desiderato não foi tão fácil assim. A 

única opção é no canteiro de obras de uma barragem no município mineiro de Nova Ponte. 

Uma experiência compartilhada com mais de dois mil trabalhadores. Foi passageiro. Em julho 

de 1987 surge então outra oportunidade. O trabalho seria numa mineradora estatal em 

Catalão. A minha contratação e de demais companheiros, em agosto, foi a última da empresa 

autorizada pelo governo federal em sua condição de estatal.  

A década de 1980 para muitos economistas foi chamada de a “década perdida”. Para 

nossa família é em sua primeira metade que se concretiza a nossa emancipação do constante 

mudar de endereço. A oportunidade se fez com a aposentadoria de meu pai como carpinteiro 

na construção da barragem da Hidrelétrica Emborcação. Foi, para nós, a década da 

oportunidade de adquirir um terreno para a construção de nossa casa. A libertação do aluguel. 

O fim das incertezas quanto a nosso lugar de moradia. O dinheiro recebido de anos de serviço 

na empresa nos assegurou o direito à casa própria. Teríamos, a partir de então, um endereço 
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permanente. Nesta casa meu irmão caçula reside até os dias de hoje. Quase ao pé das escadas 

do visitado morrinho de São João guarda a memória de dias de luta. Dias que se vão ao longe, 

nos quais Dona Terezinha e Seu Antonio Mineiro viram materializar seus sonhos de 

juventude. A casa própria. 

No primeiro semestre do ano de 1990 surge uma surpresa. Nasce o meu filho Pedro 

Henrique. Nossos encontros na sua infância se davam esporadicamente por circunstâncias da 

imaturidade que me propiciava. Porém, jamais o esqueci. A partir de sua adolescência, 

quando se muda para Ceilândia-DF para acompanhar a mãe, nos aproximamos, discutimos o 

seu futuro pessoal e profissional, trocamos afetos. O “Pedrinho” é o meu grande amigo, o meu 

fisioterapeuta em Catalão. Nossos encontros é motivo de muita alegria e orgulho. Manifesta-

se com maturidade, sensibilidade e respeito.  

A vida seguiu seu curso. Na empresa mineradora foram 14 anos “batendo cartão”. 

Presenciei, neste período, enquanto funcionário da referida estatal, inúmeras transformações 

no cenário político brasileiro. O discurso de “caçador de marajás”. A busca pela 

reestruturação da economia nacional. A implantação do Plano Nacional de Desestatização-

PND. O cito plano trouxe em seu lastro o desemprego. A terceirização e precarização do 

trabalho advindos das propostas neoliberais que se evidenciavam no mundo repercutiram em 

Catalão. A empresa mineradora iniciou um processo de demissão em massa. Urgia, neste 

momento, garantir o emprego. As lutas por melhorias trabalhistas foram, assim, relegadas a 

um segundo plano. 

Descontente com práticas injustas na relação empregado/patrão, pelas demissões sem 

justificativas precedentes, pela exploração do trabalho e pelo achatamento dos salários minha 

militância sindical se acirra. Foi no Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do 

Ferro e Metais Básicos e de Minerais não Metálicos de Catalão-METABASE, que a mesma se 

fez mais forte. No ano de 2000 a chapa da qual fazia parte é eleita para representar os 

milhares de trabalhadores das três empresas mineradoras do município. Na condição de 

diretor sindical compus a mesa de negociação com representantes da empresa em defesa de 

reajuste salarial, Participação no Lucro dos Resultados-PLR, dentre outras negociações em 

defesa dos trabalhadores.  

No início do ano de 1999, senti uma das maiores dores que já vivi. Após ser 

internada por dezessete dias na UTI de um hospital os aparelhos não asseguraram a vida de 

minha mãe. Por conhecê-la o médico plantonista sabia de seu dinamismo. Era uma mulher 

guerreira, caso sobrevivesse, sofreria por demais com as prováveis limitações advindas do 

aneurisma.  Com muita dor, tive que concordar com ele. Minha mãe não suportaria as 
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sequelas. Garanti a ela a continuação, embora insubstituível a sua presença, os cuidados com 

minhas sobrinhas que viviam em nossa companhia, as crianças Maria Tereza e Francielle.   

Realidades que acreditava não fazerem parte de minha vida e por vezes não pensava 

passar por elas, confrontaram-me com momentos e sentimento de perda que jamais poderia 

recuperar. No íntimo sabia que a dor desse anúncio perseguir-me-ia para sempre. Procurei nos 

gestos mais ricos de afetividade substituir a tristeza. Meus amigos que comigo conviviam, 

com muita proximidade, deram-me atenção para suportar. Sentia que a pessoa que sem 

esforço nenhum tinha o poder de aglomerar e dar conexão familiar partira. Seus exemplos de 

mãe são até hoje os alicerces que me dão pouso.     

As transformações pela Geografia 

Pensava com orgulho que a morte de minha mãe não havia lhe roubado a 

oportunidade de ver-me graduado. Começara o curso de Geografia na Universidade Federal 

de Goiás do Campus Avançado de Catalão-CAC em março de 1992. Ainda trabalhando na 

empresa mineradora e em regime de “turnos” procurei na Geografia uma tentativa de 

mudança através do conhecimento. Após os cursos no Serviço Nacional da Indústria-SENAI 

de Ajustador e de Torneiro Mecânico percebi que o exercício de pensar para a interpretação 

do mundo e suas constantes transformações exige um saber elaborado pela contribuição e o 

rigor científico da academia. É como me colocaria no mundo, através da vivência acadêmica.   

      Com a conclusão do curso de Geografia em 1997, sinto-me mais seguro em relação 

ao futuro. As portas se abriam para novas possibilidades. Meu interesse em continuar na 

empresa foi se desmantelando e a insegurança de perder o emprego a partir daquele momento 

também foi se afastando. Meus amigos – compartilhamos a moradia – me incentivaram a 

pedir demissão por verem e sentirem de muito perto minha angústia. Sabia que com um curso 

superior as dificuldades podiam ser mais facilmente superadas. Passei a pensar em concursos 

públicos. Delineava-se assim um anseio pelo novo. 

Com a alegria boêmia e o sorriso que sempre marcaram minhas manifestações, 

comecei a escrever novas linhas de minha existência. Desta feita, traçadas pelo prazer de 

viver. Coincidente com minha nova postura para a vida os discursos dos “500 anos do 

‘descobrimento’ do Brasil” viraram manchete em todos os veículos de comunicação. Movido 

desse sentimento de sensibilidade vou até ao supermercado nas proximidades de minha casa e 

vejo, em meio a tanta comemoração, uma senhora e seus filhos pegando restos de comida na 

caçamba de lixo.  
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Não podendo fazer algo que impedisse ou mudasse a realidade daquela e de muitas 

outras famílias brasileiras, escrevi um pequeno poema. Empolgado li-o para meus amigos. 

Neste grupo encontrava-se um incentivador de meus poemas. O professor e músico Gell, 

percebe a sensibilidade expressa naquelas estrofes. Mediante minha anuência musicaliza o 

poema com o título: “Terra Brasilis”. Este concorrerá em um festival promovido pela Rede 

Globo no ano de 2000. Aparecemos na televisão local para dar entrevista. De alguma forma 

eu conseguira visibilizar as discrepâncias sociais no Brasil de 500 anos. 

As transformações na vida econômica do país, a adesão ao neoliberalismo agravou 

sobremaneira as desigualdades sociais. Inúmeras empresas estatais foram privatizadas. 

Trabalhadores se viram de um momento para outro, alijados de seus empregos. Necessitavam 

recomeçar. Alguns, acima da “idade ideal” para o mercado de trabalho e com a 

responsabilidade do sustento da família entraram em desespero e atentaram contra a própria 

vida. Esse era o cenário em 2001 quando ingresso no curso de Especialização lato sensu em 

História do Brasil no Departamento de História também no Campus da Universidade Federal 

de Goiás-Regional Catalão.  

Marcado pelos acontecimentos me dispus a pesquisar o tema “O impacto da 

privatização e o (des) emprego – Goiasfértil/Ultrafértil”. As possibilidades vão se 

materializando. No início deste mesmo ano tomo, embora difícil, a decisão de pedir demissão 

na empresa na qual trabalhei por mais de uma década. Decidi que a partir daquele momento 

estaria disposto a fazer concurso na área da educação.  

A Geografia alterara para sempre a rota de minha vida. Participei de diversos 

concursos para professor. Fui aprovado em vários deles. Dentre estes na Secretaria de 

Educação do Estado de Minas Gerais. Com a convocação para assumir o concurso em 

Paracatu, tive de tomar uma decisão que quase partiu minha vida. Havia sepultado meu pai no 

dia anterior e não havia como protelar em nome de minha dor a posse no concurso. Deixei 

minhas sobrinhas que me adotaram como pai.  Compartilho com elas a sensibilidade que 

possuem desde a infância.   

No início de fevereiro de 2002, caminho para outra realidade. Inspiro-me na 

persistência de “Seu Antônio Mineiro”, meu pai, para fugir dos percalços que atropelam os 

caminhos e asseguram a existência da vida. Foi-se o homem carregador de lugares e o 

procurador de esperanças. Não suportou os seis meses de cama. Por não ter força para se 

alimentar, a inanição contribuiu para o seu fim. Mas deixou para mim a importância de ser 

“político” para saber conviver. Esse seu grande legado.   



34 
 

  

Tomo posse na cidade de Paracatu. Nesta cidade ministrei aulas no Ensino Médio no 

“Centro Estadual de Educação Continuada Cândida Pimentel Ulhôa-CESEC”. Ministrei aulas 

também na Faculdade do Noroeste de Minas-FINON para alunos professores do Vale do 

Jequitinhonha no “Projeto Veredas”. O contato com os alunos do Projeto Veredas reforçou 

em mim a crença na transformação social pelo viés da educação. Transformação essa que se 

efetiva primeiramente no indivíduo e se esparge por seu universo de influência. Aquelas 

pessoas, em detrimento de todas as barreiras naturais e sociais advindas de sua região de 

origem, o “Polígono da Seca” do estado de Minas Gerais, apresentavam uma ânsia de 

conhecimento, uma alegria pela vida que me emocionou e marcou indelevelmente minha 

existência. 

Em Paracatu conheci a professora Eliete Barbosa. A profissão parece nos dar as 

compatibilidades e nos aproximou. A partir daí, nossos caminhos tornaram-se praticados 

pelos mesmos rumos. É a minha esposa e companheira nas horas de afetos, das dificuldades, 

discussões que se referem às nossas pesquisas – geografia e história. Há debates acirrados 

entre nós. Existem os consensos. Sua contribuição e interferência intelectual fizeram-se 

relevantes para a construção de minha dissertação e da tese que se encaminha para a defesa.  

Ser professor em Paracatu possibilitou-me experienciar a profissão. Ministrei aulas 

para alunos do Ensino Médio no Colégio Objetivo. Tratava de um colégio particular. Tal 

razão levou-me a perceber a fragilidade da concepção de cidadania presente nas classes 

sociais de renda elevada. Aqueles alunos criam que o simples fato de seus pais serem “bem 

sucedidos”, garantia-lhes já o ingresso em um curso superior e o sucesso na vida pessoal. Tal 

concepção contradizia minha jornada pessoal. Senti que não poderia contribuir muito para a 

mudança de pensamento desses adolescentes. Resolvi pedir demissão. 

Ao completar dois anos em Paracatu, fui chamado a tomar posse em outro concurso 

na Secretaria Municipal de Educação de Valparaíso de Goiás-GO.  Por ter sido aprovado 

também na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF no mesmo ano de 

2003, decidi assumir em Valparaíso de Goiás enquanto aguardava que a SEE/DF me 

convocasse para a posse. O município configurou-se para mim, no momento, um lugar de 

interregno em minha jornada rumo a Brasília. Movia-me a esperança de ser chamado para o 

Distrito Federal. Fiquei na quarta colocação. Como eram quatro vagas, contava com a certeza 

de ser convocado. Infelizmente o concurso prescreveu e não fui nomeado. Valparaíso de 

Goiás tornou-se assim o espaço de materialização de minha sobrevivência. 

Ainda em 2003 fui aprovado em outro concurso na Faculdade de Anicuns-GO. Com 

a segunda colocação neste, fui convocado a tomar posse somente em 2004. Mas os planos 
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para o Distrito Federal figuravam mais atraentes então. Esperava ainda ser convocado na 

SEE/DF. O salário e a estabilidade de um cargo público eram o diferencial naquele momento. 

Desisti então da Faculdade de Anicuns. 

Quando cheguei a Valparaíso de Goiás em fevereiro de 2004 o susto foi uma 

constante. Logo de primeiro momento me hospedo em um hotel nas proximidades da BR-040. 

O intenso fluxo de automóveis, de pessoas, de mercadorias que se destinavam para as cidades 

goianas adjacentes ao Distrito Federal ou mesmo para as Regiões Sul/Sudeste do país, os 

quais a referida rodovia canaliza, deixou-me muito perdido. Os sons de sirenes anunciavam a 

vida agitada da metrópole. Às vezes perguntava-me: o que vim fazer aqui nessa imensidão de 

cidades. Por onde devo começar para compreender os processos que deram origem a essa 

complexidade de fenômenos. Confesso que a metrópole me deixou curioso. Por alguns 

instantes somente meus ouvidos e meus olhos respondiam silenciosamente.    

Para prestar conta de minhas indagações, integrei-me a um projeto constituído por 

professores de Geografia e de História na Secretaria Municipal de Educação de Valparaíso de 

Goiás no ano de 2007. Meu objetivo era compreender o fenômeno metropolitano no qual está 

inserido um município goiano do entorno do Distrito Federal. Este tem sua gênese na 

migração para a moradia e a materialização do trabalho na capital federal. O referido projeto 

culmina em artigos que são transformados em capítulos de um livro em 2008: Valparaíso de 

Goiás: História da nossa terra. O mesmo foi distribuído para a comunidade e para as escolas 

para que seus leitores pudessem conhecer os aspectos históricos e geográficos constituintes do 

município.   

Como ação da referida pesquisa visitamos vários pontos do município em todo o 

perímetro dos limites físicos de seu território. Percebi nestes trabalhos como as evidências da 

conurbação se efetivavam em espaço metropolitano. O trabalho de campo incluiu a visita a 

diversos órgãos ou instituições em Brasília, Luziânia e Goiânia. Dentre eles: Instituto 

Histórico Geográfico do Distrito Federal-IHGDF; Instituto Histórico e Geográfico de Goiás-

IHGG; Arquivo Público de Luziânia, Casa de Cultura de Luziânia, Academia de Letras e 

Artes do Planalto Central-Luziânia/GO, dentre outros.  

Os anseios mencionados e caminhos percorridos suscitaram mais questionamentos. 

Urgia elucidá-los. Assim, participei da seleção de mestrado no Instituto de Estudos 

Socioambientais-IESA da Universidade Federal de Goiás-UFG na seleção do final do ano de 

2009. A ânsia da busca levou-me a pleitear, concomitantemente, vaga no Campus Avançado 

de Catalão-CAC/UFG e também na Universidade de Brasília-UnB. Tendo sido reprovado na 

última etapa do processo da UnB, na fase de entrevistas, fui aprovado nas unidades da UFG 
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optando por cursar o mestrado no IESA. Em 2010 têm início as disciplinas. O convívio no 

meio acadêmico, a participação em congressos nacionais e regionais, seminários, simpósios, 

colóquios, defesas de dissertações, teses, os debates com os professores e colegas fizeram 

acrescer às anteriores outras problematizações.  A Geografia surge como o aporte necessário 

para as investigações que premem.  

A vida no mestrado mostrou-se prenhe de atividades e responsabilidades. No 

Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão-CONPEEX de 2010 ministrei no IESA através do 

Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais-LABOTER o minicurso da 

“Associação Brasileira de Normas e Técnicas-ABNT: normas para a elaboração de trabalhos 

científicos”. Essa experiência trouxe-me grandes contribuições para a elaboração de artigos e 

da dissertação. Nas atividades de aplicabilidade foram feitas leituras e análises de textos 

científicos, monográficos e dissertativos. Foram suscitadas e respondidas dúvidas. 

Realizaram-se apontamentos, correções e sugestões.   

A Geografia ampliou meu universo de experiências. Oportunizou-me contato com 

alunos de todos os continentes. Foi impregnado em minha vida lugares, saberes e culturas que 

jamais encontraria não fossem pela ciência geográfica. O Programa de Pós-Graduação do 

IESA teve essa ímpar contribuição. Dessas experiências, uma me foi muito gratificante. A 

aproximação com meu amigo timorense Aníbal do Rosário da Costa. Com ele aprendi, pelo 

modo mais fácil, o jeito de viver sem mágoas para construir o futuro. 

Durante a sua estada no IESA tentei ajudá-lo a compreender um pouco de nossas 

vivências, brasileira e goiana. Aliás, a colonização portuguesa aproxima nossas histórias. Nos 

momentos de convívio aprendi muito mais do que pensava ensinar. Aníbal carrega as marcas 

da colonização portuguesa de 1512 até 1975 quando há a “desistência” de Portugal do Timor-

Leste. A autonomia, porém, foi efêmera. Entre os anos de 1975 a 1999 o povo timorense vê-

se constrangido ao domínio indonésio. A luta pela manutenção da autonomia levou a um dos 

mais trágicos episódios da história desse povo.  

A busca pela conquista da autodeterminação e seus desdobramentos configurou-se 

em um dos mais aterrorizantes acontecimentos contra a humanidade do século XX. Em 1999, 

com a realização de um Referendo, o Timor-Leste liberta-se do jugo indonésio. 

Internacionalmente o país somente será reconhecido como nação no ano de 2002 pela 

Organização das Nações Unidas-ONU. As disputas históricas e geoestratégicas pelos recursos 

do território timorense são hoje repercutidas na sua dependência, às outras nações, dos mais 

básicos materiais e instrumentos de infraestrutura aos mais sofisticados.            
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Para além das experiências apreendidas no convívio com o Aníbal, fui capturado pela 

dinâmica da Pós-Graduação. Minha participação com a apresentação de trabalhos e como 

ouvinte em diversos eventos deu-me a condução para experiências vividas que são 

instrumentos metodológicos para a interconexão dos saberes. Foram várias as oportunidades 

de aprendizado e crescimento intelectual, social e acadêmico proporcionadas pela Geografia. 

Em Porto Alegre-RS no ano de 2010 participei do XVI Encontro Nacional de Geógrafos-

ENG. Como o próprio tema justifica, o encontro se mobiliza com a participação em debates e 

diálogos de renomadas personalidades da geografia brasileira. Entre estes, geógrafos 

representantes da Geografia Goiana.  

Dentre os eventos nacionais é de relevância mencionar minha participação no IX 

Encontro Nacional da Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia-ENANPEGE e 

na 63ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência-SBPC, realizados 

na Universidade Federal de Goiás no ano de 2011. Nestes são evidenciados e postos a discutir 

os avanços científicos na contemporaneidade, na globalização capitalista. Além das 

problematizações, propostas e transformações socioespaciais advindas desse processo.   

Em Barra do Garças-MT, ainda no ano de 2011, convém ressaltar a participação no 

XII Encontro Regional de Geografia-EREGEO, realizado na Universidade Federal de Mato 

Grosso-UFMT. Além da apresentação de trabalho, participei do minicurso oferecido pelo 

Professor Dr. Douglas Santos cujo tema era: “A cartografia no discurso geográfico”. Neste, os 

diálogos em torno da construção do significado das categorias construídas a partir dos 

desdobramentos que se materializam na mente e na cultura dos povos, introjetados no 

imaginário espacial, foram temas de destaque. Sendo que o ponto de partida de toda essa 

reflexão é discutido sob a ótica da Geografia.     

Ainda no mestrado, participei no ano de 2012, em Francisco Beltrão-PR, do 

politizado Encontro Regional na Universidade Estadual do Oeste do Paraná-Unioeste. Temas 

como Agroecologia e Juventude, Movimento Rural Sustentável, Violência e Movimento 

Rural, Agricultura Familiar e Gênero, dentre outros foram enriquecidos por debates de 

geógrafos de diversas regiões do estado do Paraná.  Também geógrafos do IESA/UFG e de 

outras localidades do país trataram de temas concernentes ao processo histórico, econômico e 

social do Brasil e às territorialidades do capital. Os debates foram mediados pelo Professor 

Dr. Marcos Aurélio Saquet. Tendo este ministrado palestra e minicurso com abordagens sobre 

as concepções geográficas das territorialidades e das temporalidades.  

As experiências anteriormente registradas, outras se somam. Sendo que a maioria 

tem lugar em atividades desenvolvidas no IESA. A título de exemplo pode-se citar a 
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participação no Grupo de Estudos Dona Alzira: espaço, sujeito e existência. Neste, sob a 

coordenação do Professor Dr. Eguimar Felício Chaveiro, são realizadas, além de orientações 

para as dissertações e teses, reflexões e debates com temas relevantes para a Geografia. Nos 

encontros, que têm lugar mensalmente, são convidados professores conhecidos pela 

importância de suas produções geográficas de várias instituições como da Universidade 

Federal de Goiás-CAC, Universidade Federal de Uberlândia-UFU, Universidade de São 

Paulo-USP, bem como, de outros departamentos da UFG. O que confirma e reforça a 

interdisciplinaridade do grupo de estudos. 

Integro também o Grupo de Pesquisa “Casadinho” Cidades, Fronteiras e Populações 

Tradicionais. Este sob as lideranças dos Professores Drs. Manoel Calaça e Roberto de Souza 

Santos tem como objetivo promover a integração entre pesquisadores da Universidade Federal 

de Goiás-UFG e a Universidade Federal do Tocantins-UFT, no intuito da formação de grupos 

de pesquisas inter e/ou intrarregional sobre Cidades, Fronteiras e População Tradicional em 

interlocução com a linha de pesquisa Abordagem Geográfica Territorial.  

Materializa-se novamente, neste grupo de estudos, a intencionalidade no 

estabelecimento de diálogos interdisciplinares. Como rico recurso metodológico a 

interdisciplinaridade busca afirmar uma proposta de articulação entre as ciências e os saberes. 

No IESA, como bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-

Capes, realizei estágio de docência no primeiro semestre do ano de 2010 na disciplina 

“Geografia e Demografia”. Além de aulas ministradas, fiz acompanhamento da análise 

literária feita pelos alunos do livro Centopéia de Neon do autor goiano Edival Lourenço. 

Nesta, diversos temas foram abordados como migração, trabalho, mobilidade do capital e 

consequentemente de pessoas.  

Munido do princípio da interdisciplinaridade, alhures mencionado, no segundo 

semestre de 2012 aceitei o convite da Faculdade de Anicuns para ministrar aulas na disciplina 

Meio Ambiente Urbano no curso de especialização latu senso na cidade de Goiás. Esta ação 

resultou em trocas de saberes que muito contribuiu para meu amadurecimento acadêmico. 

Nas experiências narradas, pude constatar que a leitura do território não pode ser 

vista separada da leitura do processo econômico e migratório. Donde se conclui que na trama 

das relações entre capital, trabalho e sujeito, o trabalho só se efetiva na pessoa do sujeito. E 

esse, pelo circuito migratório, na espacialidade do capital. Portanto o ato de migrar expressa a 

sobrevivência do capital, do sujeito e do trabalho no tempo e no espaço. Com essa 

perspectiva, participei como palestrante no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás-IHGG 
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com o tema “Interprete o Censo com bom senso: diálogo sobre o Censo Demográfico 2010”, 

em dezembro de 2012. 

A defesa de minha dissertação sanou, em parte, as elucubrações suscitadas. Algumas 

problematizações foram respondidas. Outras o foram apenas superficialmente. Outras mais, 

permeadas de respostas, foram elaboradas através das leituras e das reflexões. Dessa forma, 

busco mais uma vez responder a estas. Mas só por procurá-las parece-me que outras já 

emergem. Insisto em buscá-las. A busca se materializa também na militância sindical. Fui 

convidado, em 2012, pela direção do Sindicato dos Servidores Públicos e Empresas Públicas 

de Valparaíso de Goiás-SINDSEPEM/VAL a compor chapa para disputa por reeleição no 

pleito 2014/2015. Assim é que ocupo hoje o cargo de diretor sindical.  

O mestrado em Geografia significou para mim um catalisador de oportunidades. 

Estas surgiram tanto no âmbito intelectual como no profissional.  No início de 2013, participei 

da seleção de doutoramento no IESA/UFG e fui aprovado. Na atual gestão do município fui 

convidado a contribuir no setor de planejamento urbano. Passei a integrar, a partir de então, a 

Unidade Gestora de Projetos-UGP da Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás. Na 

execução de minhas funções na UGP e como desdobramento dos estudos envidados, compus 

a comissão de organização da Conferência das Cidades/Etapa Preparatória Municipal para a 

5ª Conferência Nacional das Cidades cujo tema é “Quem muda a Cidade somos nós. Reforma 

Urbana Já!” 

Os resultados de minha pesquisa de mestrado com o título: Valparaíso de Goiás: 

migração e dinâmica socioespacial – 1995/2010 se fazem sentir presentemente e constituem 

uma significativa contribuição para minha vida. Na dissertação abordei a análise do conteúdo 

territorial, que embora específico e local, testemunha as mudanças globais da sociedade 

contemporânea. Expressa ainda as diferenças socioespaciais do território goiano e suas 

singularidades. A temática por mim abordada no texto dissertativo mostrou-se de relevância. 

Assim é que, no Processo Seletivo para ingresso no mestrado em 2013, tive a grata satisfação 

de ter parte do texto de minha dissertação, ilustrado por um mapa por mim concebido, 

compondo a problemática de uma das questões da prova. 

Conforme dito no parágrafo acima, no que concerne à análise do conteúdo espacial 

no contexto do município de Valparaíso de Goiás, venho intensificando meus estudos. Assim 

é que, inscrevi-me para participar da avaliação de artigos no XIII Simpósio Nacional de 

Geografia Urbana-SIMPURB que será realizado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro-

UERJ entre os dias 18 a 22 de novembro de 2013. Tendo sido aceita minha proposta de 

comunicação, fui selecionado para apresentação no Grupo de Trabalho Mobilidade 
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urbana/regional, deslocamentos populacionais e migração. Constitui-se essa em mais uma 

ocasião para troca de experiências.   

Na UGP desenvolvi diversas atividades e projetos contribuíram para a gestão de um 

município com a realidade metropolitana como as que se materializam em Valparaíso de 

Goiás. Concomitante às citas atividades – no corrente ano – cursei disciplinas pertinentes à 

proposta da pesquisa do doutorado que estão sendo oferecidas no IESA/LABOTER, no 

Campus Avançado da Universidade Federal de Goiás em Jataí-CAJ e na Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília-FAU/UnB. 

Ainda no primeiro semestre deste ano, como doutorando bolsista da Capes, ministrei 

aulas de estágio docência na disciplina “Geografia da População”. Nesta foram feitas leituras 

da estrutura da população brasileira, transição demográfica, planejamento familiar, análise e 

interpretação do Censo IBGE/2010, correção de trabalhos dentre outras. Decorrentes dessas 

experiências e pesquisas tive a oportunidade de ministrar a palestra no Colóquio realizado no 

Instituto Histórico e Geográfico de Goiás-IHGG com o tema: “Análise espacial do Censo 

IBGE/2010”. O colóquio teve como objetivo encerrar o conteúdo da disciplina do semestre e 

instigar os debates e assuntos discutidos em sala de aula. Além dos alunos encontravam-se 

membros da comunidade acadêmica e da população. 

Devido ao fato de Valparaíso de Goiás se encontrar entre os municípios goianos da 

Área Metropolitana de Brasília-AMB, os problemas socioeconômicos deste município 

pressionam a capital do país. A busca por solucionar os referidos problemas deve, nesta 

premissa, coadunar esforços entre as duas unidades federativas, Goiás e Distrito Federal. 

Assim, supervisionei e coordenei, enquanto integrante da equipe da UGP a Pesquisa 

Metropolitana por Amostra de Domicílios-PMAD realizada nos meses de abril a julho do 

corrente ano em parceria com a Companhia de Planejamento do Distrito Federal-

CODEPLAN. A referida pesquisa visou elencar as fragilidades e potencialidades do 

município. Foi realizada na cidade a aplicação de questionário que segue a metodologia do 

IBGE. A equipe foi composta de dois checadores e trinta pesquisadores. Esta se encontra 

disponível no site da Codeplan/DF.  

Considero de relevância a tarefa de coletar dados que contribuam para pensar de 

forma planejada a gestão municipal, bem como a elaboração e aplicação de políticas públicas 

eficientes. Pude desta forma, a partir dos conhecimentos adquiridos por intermédio da 

Geografia e aplicados em minha dissertação, ampliados na pesquisa de doutorado, contribuir 

para o levantamento de dados que culminarão na melhoria da estrutura urbana desta cidade. A 
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Geografia desempenha, neste caso, sua função social: propor melhorias nas condições de 

inter-relação sujeito/espaço. 

Ainda visando à função social da Geografia, participei como integrante e proponente 

da equipe de elaboração do Projeto de Mapeamento Geoambiental, Análise Socioambiental e 

Capacitação Técnica em Geoprocessamento para o município de Valparaíso de Goiás 

elaborado em parceria com o LABOTER, Laboratório de Processamento de Imagens e 

Geoprocessamento-LAPIG, Laboratório de Geomorfologia, Pedologia e Geografia Física-

LABOGEF e Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás. Aliou-se a esta ação o Magnífico 

Reitor da Universidade Federal de Goiás.  Minha posição de doutorando do IESA e também 

de técnico de projetos na UGP foi de relevância. O referido projeto encontra-se em fase de 

cooptação de recursos e será brevemente implantado. Entretanto, já se configura uma 

referência para outros municípios de igual condição na AMB. Fui procurado por gestores de 

tais municípios para fornecer informações acerca do mesmo. 

Às atividades desenvolvidas na UGP decorrentes de minha experiência acadêmica 

deve ser acrescida também a elaboração do Projeto de Levantamento do Aumento da 

Demanda de água no município de Valparaíso de Goiás. O mencionado projeto configurou-se 

em instrumento para pensar ações para a solução da ineficiência do abastecimento de água 

potável em Valparaíso de Goiás. Teve por objetivo suprir a carência de dados e apresentar 

informações atualizadas relativas à demanda por água. 

 O problema suscitou o envolvimento direto da Presidência da República, da 

Companhia de Saneamento do Estado de Goiás-SANEAGO, da Companhia Centrais Elétricas 

de Goiás-CELG, da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal-CAESB, além 

dos técnicos da UGP do município. Através dos dados evidenciados no projeto que 

apontavam para um acelerado crescimento populacional do município com tendência a 

ascender nos próximos anos, ações paliativas foram pensadas e implementadas em curto 

prazo. A médio e longo prazo verificou-se a premência de acelerar as obras da barragem de 

Corumbá IV localizada no municio de Luziânia-GO para viabilizar o abastecimento de água 

tratada para os municípios goianos do Entorno Sul e para as cidades do DF nessas 

proximidades. 

São diversos os caminhos possibilitados pela ciência geográfica. Abrem-se 

possibilidades para a acuidade daquilo que parece passar despercebido. No ano de 2014, ainda 

como pesquisador da UGP, órgão ligado ao Gabinete da prefeita de Valparaíso de Goiás, 

coordeno a pesquisa em parceria com a Codeplan/GDF. Esta, com título: Censo do Perfil 

Econômico do Município de Valparaíso de Goiás. Tem como objetivo conhecer os atores que 
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participam da economia deste. É relevante conhecer e mensurar os estabelecimentos ligados 

ao Microempreendedor Individual, Empresas de Pequeno, Médio e Grande Porte. Disponível 

no site da Codeplan/DF. 

Enquanto doutorando do IESA/UFG, várias atividades foram também desenvolvidas       

no decorrer do ano de 2014 na Área Metropolitana de Brasília-AMB, dentre estes, a monitoria 

de trabalho de campo com alunos de Graduação e Pós-Graduação em geografia do Campus da 

Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão sob a orientação do Professor Dr. Valdivino 

Borges de Lima. Na mesma modalidade na referida Região com alunos de Graduação e Pós-

Graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília sob orientação 

do Professor Benny Schvarsberg.    

Em 2014 a participação com capítulo do livro organizado pela professora Drª. Olga 

Cabrera deu-me a oportunidade para a discussão do fenômeno migratório que se evidencia na 

AMB, com título: “Trampolim demográfico e fragmentação espacial: o caso de Valparaíso de 

Goiás-GO”, editado pela Editora da Universidade Federal do Maranhão-EDUFMA em 

parceria com meu orientador e amigo Professor Dr. Eguimar Felício Chaveiro. Pesquisa esta 

proveniente dos estudos da AMB e sua intrínseca relação escalar temporal e espacial com o 

estado de Goiás e com o território brasileiro. É decorrente dessa construção o convite para 

ministrar palestras pertinentes a temas que envolvam o município de Valparaíso de Goiás e 

sua relação com o estado de Goiás e com o Distrito Federal. 

Pelas razões expostas, ainda em 2014, participei como apresentador do artigo: “O 

tempo da metropolização no cerrado goiano: as negociações espaciais em Valparaíso de 

Goiás-GO” no Seminário Internacional de Arquitetura, Tecnologia e Projeto realizado pela 

Universidade Estadual de Goiás. Por ser o tema com a aproximação teórico-metodológica 

com a Geografia Urbana e pelo importante momento em que o território goiano vem sofrendo 

no acelerado processo de urbanização. Fator constituído no significativo movimento 

migratório no país. Goiás é nesse contexto o endereço do migrante. A cidade á a sua morada. 

Posso assegurar que a Geografia possibilitou-me conhecer o mundo. Oportunizou-me 

colocar o pensamento em vários lugares. Deu-me o prazer de colocar os pés em algum lugar 

que jamais pensaria há pouco tempo atrás. Em 2014 fui à África em uma Missão Científica no 

projeto entre o IESA/UFG e a Universidade Eduardo Mondlane em Inhambane, Província de 

Moçambique com o título: “Sementes crioulas, quintais agroecológicos e cooperação popular: 

troca de experiências de economia criativa do cerrado brasileiro e as savanas em 

Inhambane/Moçambique”, coordenado pelo Prof. Dr. Eguimar Felício Chaveiro. Fiz uma 
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viagem mental dias antes de partir do Brasil. Tudo que pensei a respeito do lugar de chegada, 

nada adiantou. Foi muito mais complexo. 

Foram realizados diversos encontros para debates, trocas de experiências e 

minicursos. Nessa Missão Científica Exploratória, fui encarregado de ministrar um minicurso 

com o título “Normas para apresentação de trabalhos acadêmicos”. Este foi direcionado aos 

jovens alunos dos anos finais da Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane-

ESHTI. Foram quarenta horas de convívio com as turmas. Adquirir conhecimento era a maior 

inspiração que lhes movia. Estava estampado em seus rostos que esse era o caminho do mudar 

de vida para o futuro. Aprendi com eles. 

Encantei-me: a alegria dos africanos não para. Sorriem mesmo com as 

“dificuldades”. Aproximadamente, segundo meu amigo moçambicano Ernesto Macaringue, 

70% de seus conterrâneos vivem no campo. Sentem o chão. Parece que vivem “embrulhados” 

no chão. Tamanha sua relação com este. Em Inhambane, se confunde gente com o Oceano 

Índico. Olham para ele como se nada existisse. Em Maputo, a capital do país, é cosmopolita 

como todas as outras metrópoles. O colorido é diferente. O Índico parece querer adentrar o 

Forte que a protegeu durante muito tempo da colonização. A arte e a “informalidade” enchem 

as ruas. Sobreviver é mais importante. 

Vista de cima, a cidade de Maputo “vira qualquer cidade”. No chão da rua a herança 

do colonialismo é palpável. A favela de Mafalala, com cerca de 20.000 habitantes é chamada 

pelos moradores de “bairro de latas” ou “cidade de zinco”. Segundo informações, no passado 

foi a casa de personalidades relevantes da história moçambicana. Citamos o revolucionário 

Samora Machel, dentre outros líderes na luta pela libertação nacional. Vivem aí expoentes da 

música, artes plásticas e da literatura. Nomes como o do escritor José Craveirinha, do jogador 

de futebol da seleção portuguesa Eusébio.  

Mesmo recomendado do “perigo” pelo guia, que ao mesmo tempo era o nosso 

motorista da “chapa”, tirei várias fotos durante a visita a Mafalala. Vi muitas crianças jogando 

futebol com a bola suja dos esgotos e do lixo doméstico que correm pelas valas construídas 

para o escoamento das águas da chuva. Estas são marcos divisórios entre ruas e calçadas. Por 

vezes, chegam a impedir o trânsito de veículos, limitando o movimento nas ruas apenas a 

pedestres. Não vi nenhuma criança ali naquele momento que não fosse importante. A alegria 

os colocava no páreo da felicidade. Talvez nesse instante não importassem a incerteza ou a 

insegurança do futuro. O que se evidenciava era o puro e simples prazer propiciado pelos 

folguedos da infância. O cerne do encantamento consistia na alegria daquelas crianças e não 

em sua condição de fragilidade social. 
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A experiência vivenciada na África somou-se aos conhecimentos adquiridos no 

mestrado. O doutoramento, enquanto desdobramento da dissertação mostrou-se prenhe de 

possibilidades. O objeto da pesquisa, o município de Valparaíso de Goiás e o seu contexto 

escalar na AMB, em Goiás e no Brasil resultou da percepção de que as lacunas e as 

possibilidades descortinadas no mestrado urgiam uma pesquisa mais adensada. O contexto do 

município em escala regional e nacional materializa-se pelos fluxos espaciais e temporais 

evidenciados pela mobilidade do capital, pessoas, mercadorias, equipamentos, informações, 

pensamentos, dentre outros que dão sentidos de movimento acelerado ao processo de 

transformação na vida dos sujeitos e intensa conexão destes com o mundo. 

As experiências adquiridas por residir, trabalhar e pesquisar as dinâmicas 

socioespaciais de Valparaíso de Goiás na AMB concede-me aporte para identificar as 

especificidades metropolitanas. Oriundo de minha condição de pesquisador diversos artigos 

científicos foram elaborados. Convites efetuados para ministrar palestras em escolas 

municipais e estaduais, Institutos Federais, universidades, órgãos públicos e privados, 

Instituto Histórico e Geográfico de Goiás-IHGG, dentre outros. Há ainda convites para 

coordenar trabalhos de campo na referida região. Referente a esse último, foi-me incumbido 

participar como coordenador do Trabalho de Campo “Região Metropolitana de Brasília” 

durante o “VII Simpósio Internacional Nacional de Geografia e VIII Simpósio Nacional de 

Geografia Agrária e Jornada das Águas e Comunidades Tradicionais”, realizado na 

Universidade Federal de Goiás em 03 de novembro de 2015. 

              Salientamos que a geografia contribui para as transformações dos sujeitos e os coloca 

em interação no mundo. Possibilita oportunidades para a vida. Fui por essa estrada conduzido 

a inúmeros destinos. Após a visita à África no ano de 2014, em maio de 2016 tive a 

oportunidade de conhecer um pedaço do espaço europeu, a França. Nesse país, na Université 

de Pau et des Pays de L’Adour, localizada na cidade de Pau participei do “II Colóquio 

Internacional Estudos Comparados de Epistemologia e História da Geografia”, realizado de 

10 a 13 de maio de 2016. Neste, apresentei o trabalho intitulado “Dinâmica econômica em 

Goiás: espacialidade e interferência das mobilidades no território”.  

O referido Colóquio teve como objetivo evidenciar a comunicação aprovada por um 

“Comitê Científico”. Dessa forma, preocupou-se com a relevância dos debates da história 

epistemológica da Geografia nas pesquisas aí apresentadas e discutidas no decorrer do evento. 

Os eixos temáticos a seguir guiaram os trabalhos apresentados pelos participantes e 

enriqueceram, por sua diversidade de origem, os diálogos e as ideias para o mesmo. Seguem: 

- Teoria e metodologia da Geografia: entre França e Brasil; 
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- Teorias geográficas da ação e do sujeito nos diálogos acadêmicos franco-brasileiros e; 

- Ambiente e gestão do território nos debates geográficos franco-brasileiros. 

 Ao término do colóquio foi realizado o trabalho de campo coordenado pelo Professor 

Vincent Berdoulay no Aglomerado Urbano de Pau. Foram visitados sítios históricos do 

sudoeste da França. As cidades históricas através de sua arquitetura expressam espaços e 

tempos com as especificidades políticas, culturais, religiosas e econômicas próprias dos 

“modos de produção” vivenciados na Europa.  

     Em Paris, o trabalho de campo adquiriu significados pela caminhada. Do passeio no 

rio Sena observou-se imponentes arquiteturas e os símbolos que dão sentidos às suas margens 

e adjacências como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, a Catedral de Notre-Dame, a 

Universidade de Sorbonne. A cidade histórica parece ter moldado o Sena, enquanto esse 

indica moldar a tipologia das ruas e as imensas avenidas desta. Imiscui-se aí, para contrastar 

ou não a paisagem. O centro financeiro de La Défense é inimaginável por sua arquitetura 

contemporânea impressionante. Caminhar ali se confunde entre o sonhar e o materializar da 

engenharia balizada na modernidade. Em silêncio, repentinamente “brotam” das estações de 

metrô em sua praça central, pessoas com olhares maravilhados. Ali me perdi. 

     Da França ao Brasil a distância se encurta. Os meios de transporte e de comunicação 

são veículos que os aproxima no mundo. Minha visita a esse país pôde constatar a velocidade 

dos acontecimentos no mundo globalizado. As informações alcançam as pessoas e as deixam 

instantaneamente a par dos acontecimentos nos diferentes espaços do planeta. Por tal motivo, 

ainda no mês de maio de 2016, presenciei na França anúncios e opiniões em universidades, 

nos espaços públicos e meios de comunicação de que “a política brasileira se encontra em 

meio a uma democracia duvidosa”.   

     Tais anúncios se referiam ao impeachment da presidente Dilma Vana Rousseff que 

se efetivou em 31 de agosto do mesmo ano. Ouvi a opinião de diversos franceses ao 

questionarem a fragilidade da democracia no mundo e a sua repercussão no Brasil. Tal 

posicionamento se manifesta por milhões de brasileiros quando da interpretação à destituição 

da presidente Dilma como um ato golpista. Dessa forma, compartilho com os 

posicionamentos mencionados. Mas não desisto de pensar que a democracia é uma das 

possibilidades para a equidade entre os cidadãos de uma nação, de um país. 

 Para o presente memorial a geografia é preponderante. Fez-me estabelecer interações 

com as demais ciências sociais. Possibilitou-me mais uma caminhada, desta feita ao Rio de 

Janeiro, na Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz. Entre os dias 27 de outubro e 01 de novembro 

de 2016 participei de diversos eventos com os temas relacionados à saúde do trabalhador. 
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Dentre estes, a “Acessibilidade, Inclusão e Emancipação das Pessoas com Deficiência: a 

contribuição da Fiocruz.” No referido evento foi contemplado a inclusão dos “diferentes” nos 

espaços públicos e privados da cidade. 

 No interregno do período acima, pude ainda participar de eventos relacionados ao 

tema “saúde do trabalhador” na Universidade Estadual do Rio de Janeiro-UERJ. Caminhei 

pelas ruas e praias da cidade. Aí as viagens de metrô apontam a aceleração do ir e vir dos 

sujeitos apressados para o trabalho, para o divertimento e outros destinos no ritmo do trem na 

metrópole carioca. Algumas ruas levam as praias às favelas por entre prédios luxuosos. Os 

telhados das favelas parecem formar escadarias no morro. Em diversos ângulos, há aparência 

de uma paisagem emoldurada. Praia, arquiteturas antiga e moderna e favelas se imbricam. 

As reminiscências aqui registradas poderiam estender-se por muitas páginas, porém, 

necessário se faz colocarmos, por ora, um termo. Entendo que registrei nestas os aspectos 

mais relevantes de minha trajetória pessoal e profissional. Rever minhas ações pretéritas e 

presentes fez-me ver que as escolhas feitas foram em determinados momentos ousadas e 

arriscadas. Entretanto não me arrependo de nenhuma delas. Vejo com satisfação que a partir 

destas escolhas e em sincronia com os estudos geográficos me fiz presente neste mundo, 

revisitei paradigmas, desconstruí (pré) conceitos e concepções.  

Ao ler Santos quando de sua afirmativa de que a Geografia é uma ciência generosa, 

de início questionei. Ora, não existe generosidade na ciência. Equivoquei-me, Santos estava 

certo. A ciência geográfica elege dentre outras ciências coirmãs à Filosofia. Através da junção 

de ambas somos instados a pensar o espaço. Esse exercício contribui para compreender as 

aceleradas transformações decorrentes das inovações tecnológicas na contemporaneidade. O 

estatuto epistemológico assegura que é possível afirmar o universo enquanto tempo e espaço. 

Aqui vejo um imbricado devir: o tempo como as possibilidades e o espaço como as 

concretizações. Materializa-se assim uma Geografia generosa. Sua lente nos faz perceber o 

mundo enquanto potência e o indivíduo enquanto parte desse devir. 

Registrei nestas páginas o resumo das experiências acumuladas por histórias e por 

espaços diferentes que me fizeram chegar até aqui. Ponho-me a duvidar de algumas 

existências que o ser humano criou para justificar a sua própria criação. A ciência explica. Por 

esta, busco respostas que demoram a chegar. Como demoram a chegar, outras já são 

elaboradas. Quando chegam, às vezes não me contentam.  A dúvida que se coloca no 

momento concerne ao término do doutoramento. Ser aprovado significa a culminância de uma 

vida errante que teve início às margens do rio dos Bois e por testemunho o olhar maternal 

como que a me dizer: ouse filho, o mundo é seu limite.   
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PRÓLOGO 

A tese: uma construção para a conformação da vida no meio urbano 

A questão central da tese que ora defendemos abarca a análise dos estudos referentes 

às relações do sujeito no espaço urbano. Postula-se que, por ser o espaço urbano uma 

experiência recente, por ter vivido ou mesmo estabelecido vínculos com o espaço rural
1
 antes 

de estabelecer uma vida citadina, o indivíduo encontra relativa dificuldade por vivenciar a 

cidade. Essa aparente dificuldade redunda em conflitos. Tais circunstâncias balizam a vida 

dos moradores e os coloca em confronto com os problemas urbanos inerentes à existência. 

Supõe-se que os sujeitos ao cultivarem fatores de persistência ou permanência da 

experiência no espaço rural, encontrem embaraços para a apropriação do espaço urbano. 

Neste sentido, torna-se relevante conhecer as contendas existentes pela aparente “vida 

simples” deixada no ato de migrar em busca da oportunidade por uma vida melhor na cidade. 

Esta confrontação põe em relevo a “invenção” dos habitantes de Valparaíso de Goiás para a 

negociação espacial
2
 das trajetórias que se intersectam neste. Estas trajetórias se encontram 

perpassadas por reminiscências do meio rural e por experiências recentes de vida urbana. 

Este enfrentamento redunda na gestão urbana uma vez que o sujeito, em condição 

ambígua não cria pertencimento. A impossibilidade de amalgamar os modos de vida, rural e 

urbano, repercute-se na prática de gestão da cidade. Explica-se: por ser quem gesta a cidade 

filho da mesma condição que o conduz, torna-se laboriosa, uma vez que não se pode pautar 

por experiências anteriores, a gestão dos conflitos materializados no espaço urbano. Assim é 

que, afirmamos a condição embrionária do referido espaço, que por longo período de tempo 

esteve sobrepujado pelo meio rural. 

Por tal condição enunciada, fomos instados à percepção de que o sujeito na cidade 

não possui elementos para dirimir os problemas e desafios que o assolam. As experiências 

                                                           
1
 No decorrer do texto da tese nos remeteremos como recurso metodológico os termos “espaço rural” e “espaço 

urbano” como expressão de sentido semelhante aos termos “meio rural” e “meio urbano”. 
2
 Segundo Massey (2012, p.219) “(...) lugares variam, e assim também varia a natureza da negociação interna 

que eles demandam. ’Negociação’ aqui quer dizer o uso dos meios através dos quais o ajustamento, de qualquer 

forma sempre provisório, pode ou não ser alcançado.” Para que o referido ajustamento se dê, faz-se necessária a 

elaboração de mecanismos que possibilitem o mesmo. Considerando o espaço da cidade como profícuo em 

desafios para o viver, torna-se premente ao sujeito estabelecer formas para este ajustamento.  Às elaborações 

construídas nomeamos, no corpo desta tese, “Negociações espaciais”. Assim sendo, as negociações espaciais 

devem ser lidas enquanto toda e qualquer ação empreendida pelo sujeito no fito de solucionar os inevitáveis 

conflitos que pululam o ambiente da cidade. Dizem respeito também ao exercício de coexistência no espaço da 

cidade. Ressalta-se que, por ser o referido espaço recortado de múltiplas identidades e interesses, configura-se o 

ato de negociar, um ato político.  Dito de outra forma, as negociações espaciais na cidade constituem-se 

estratégias da política do existir entre diferentes no espaço urbano. 
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para tal, ainda não se consubstanciaram pelo fato de que seu referencial de vida remete ao 

meio rural. É no espaço do campo que as reminiscências – quer próprias quer arquetípicas – 

se amalgamaram. Assim sendo, o viver na/a cidade se constitui uma ação para o devir. 

Somente a construção de um arsenal que viabilize o existir, interferir e imprimir neste espaço 

elementos de uma vida citadina promoverá a virada rural/urbano de forma definitiva. 

   

O processo de elaboração da tese: procedimentos teórico-metodológicos 

Por se tratar de uma cidade que em seus primórdios compôs a zona rural de Luziânia-

GO e por ser hoje parte integrante da Área Metropolitana de Brasília-AMB, o que lhe confere 

caráter singular, elegemos Valparaíso de Goiás nosso objeto de investigação. Estudos no 

campo empírico evidenciam que o território que pertencia ao município de Luziânia e que 

hoje abriga o município de Valparaíso de Goiás era em seus primórdios uma área rural 

composta por fazendas cuja atividade estava voltada para a pecuária extensiva, seguida por 

práticas agrícolas desprovidas de um manejo ambiental adequado.   

A partir da inauguração de Brasília, essas fazendas foram fracionadas em chácaras 

que serviam de refúgio para lazer aos moradores da capital; posteriormente, uma nova 

fragmentação com a intenção de construir moradias que atenderiam às necessidades da 

população de baixa renda, que não podendo fixar-se em Brasília ou nas cidades satélites, 

devido ao alto custo dos imóveis nestes locais e ao rígido controle do solo por parte do 

governo das terras públicas do DF, foi paulatinamente “empurrada” para além do quadrilátero 

provocando um “esparramamento” para a região fronteiriça a este nos municípios goianos 

(Paviani, 1987). Esse inacesso econômico e social contribuiu para deflagrar o processo de 

periferização das populações próximas às áreas limítrofes entre os municípios goianos e o DF.  

Valparaíso de Goiás é um dos municípios do Entorno Imediato
3
 que recebe grande 

contingente populacional originário do movimento migratório, cuja dinâmica demográfica é 

comandada por Brasília. Conforme apontam Silva e Silva (2008, p.50) Valparaíso de Goiás 

recebeu oriundos do DF, no ano de 2008, 56,5% de migrantes. Para Chaveiro et al. (2009, 

p.116) e Silva (2012) o município goiano continua a receber significativa porcentagem de 

migrantes. Para o IBGE (2010) e Codeplan (2013) o fenômeno permanece importante para o 

                                                           
3
Refere-se aos municípios goianos com alto grau de relações com o Distrito Federal nos setores de emprego, 

educação, equipamentos públicos, relações comerciais e espaço de atração migratória: Águas Lindas de Goiás, 

Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama, Planaltina de Goiás, Santo Antonio do Descoberto e Valparaíso de 

Goiás. Cf. Zoneamento Ecológico-Econômico do DF, 2010. 
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crescimento populacional da cidade. O enfoque espacial no contexto deve ser considerado 

pela proximidade do município com Brasília, uma vez que este dista da capital federal 

aproximadamente 35 km.  

Em trabalho de campo para a pesquisa foram realizados questionários e entrevistas. 

Verificamos que um significativo percentual dos participantes/informantes desta foi atraído 

para o município por encontrar aí possibilidades de adquirirem moradia e custo de vida mais 

acessível. A pesquisa evidenciou também que os moradores do município manifestam 

permanências e continuidades das experiências com o meio rural. Por se encontrar na 

conformação da cidade e da metrópole brasiliense no Centro-Oeste e pelas verificadas 

manifestações de uma vida rural salientamos a singularidade presente no tecido social de 

Valparaíso de Goiás.   

Dentre as especificidades registradas assinalamos que Valparaíso de Goiás possui a 

maior densidade demográfica do estado  em um espaço eminentemente urbano. Ressaltamos 

que, apesar da instalação do município haver ocorrido apenas no ano de 1995, o arquivo 

documental do IBGE de Luziânia possibilitou o levantamento dos dados populacionais 

anteriores ao período de emancipação. Neste pudemos observar que a região mesmo antes da 

instalação do município já se configurava polo atrator de migrantes.  A partir da década de 

1970 propriedades com atividades agropecuárias na divisa sul com o DF cederam espaços 

para o surgimento de novas cidades – Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás e Novo Gama – 

Ou seja, pelo acelerado processo de urbanização o espaço rural foi apropriado pelo urbano.  

              Para pensarmos as questões que tangem à tese enunciada, torna-se premente uma 

metodologia de pesquisa. Asseguramos que o modo de pensar o mundo, sempre foi – e 

continua a ser – um exercício de esforço para os pesquisadores das ciências sociais e para os 

estudos epistemológicos. No sentido de deslindar o pensamento que impregna o meio social, 

têm sido utilizadas múltiplas formas de investigação. Dentre as quais se encontram as 

abordagens denominadas quantitativa, qualitativa e qualiquantitativa.  

 O enunciado e os estudos realizados nos conduziram à inferência de que as pesquisas 

científicas de cunho quantitativo exprimem não somente os objetivos exploratórios, 

descritivos e explicativos. Os procedimentos técnico-metodológicos à disposição do 

pesquisador para a coleta de dados, registro, tabulação, interpretação e análise crítico-

reflexiva das informações investigadas também se fizeram presentes. Tais ações pressupõem 

o emprego de ferramentas matemáticas. 

 Nesse contexto a Estatística desponta como um desdobramento para a análise dos 

dados pesquisados. A palavra estatística provém do latim e desde a antiguidade está presente 
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na vida dos homens
4
. Para Santos (2014), o homem é um ser estatístico. Isto é devido à sua 

condição de status e situação no campo da economia, da política, da demografia. Assim, sua 

vida está constituída e diretamente associada à quantificação. Há a possibilidade de 

mensuração que se refere às variáveis envolvidas em um conjunto de resultados possíveis de 

determinado fenômeno. 

 Nas pesquisas que abordam as dinâmicas demográficas, o tempo, o espaço, 

condicionados pelas taxas de natalidade, de mortalidade, fluxos migratórios, densidades 

populacionais, mobilidade, consumo, dentre outros se torna natural o emprego de ferramentas 

estatísticas. Assim, postulamos a sua importância para as pesquisas científicas de abordagem 

Quali-Quanti. 

 Em nossos estudos – o município de Valparaíso de Goiás e sua dinâmica 

demográfica no contexto da AMB e de Goiás – a abordagem científica quantitativa figura 

como contribuição metodológica no emprego e análise de questionários semielaborados
5
 que 

se constituem aporte para a coleta de dados. Quantos e quem são os participantes/informantes 

entrevistados é o que despontará após a aplicação dos referidos questionários. Essa 

abordagem é destacada por Teixeira (2005) dentre as contribuições dos procedimentos 

estatísticos que oferecem suporte à pesquisa social.  

 Assim, coadunamos com a recomendação de Santos (2014, p.02) quando este 

assevera que devemos “inferir resultados para uma população a partir de dados obtidos em 

uma amostra estatisticamente representativa”. Definida a abordagem, a problematização que 

orienta a coleta de dados, verifica-se na análise quantitativa a disposição para a elaboração e 

interpretação para o cálculo de médias, percentuais, correlações, elaboração de tabelas e 

quadros, gráficos e material cartográfico.  Com os resultados obtidos em forma de gráficos, 

tabelas, mapas, dentre outros, estreita-se o engajamento do pesquisador para a compreensão 

do fenômeno social que se descortina no âmbito da escala do sujeito pesquisado. 

 A escolha dos entrevistados e a aplicação dos questionários foram franqueadas a 

partir da experiência vivida pelo pesquisador na cidade de Valparaíso de Goiás e sua interação 

na mesma com os respectivos participantes/informantes. Considera-se que estes são parte de 

uma população do universo estatístico do contexto social dos moradores do referido 

                                                           
4
 Cf. Bayer, Arno. et al. A estatística e sua história. Disponível em 

<http://www.exatas.net/ssbec_estatistica_e_sua_historia.pdf> Acesso em: 25/10/14. 
5
 Estes se encontram anexados ao projeto enviado para apreciação do Comitê de Ética. Para o contexto dessa 

banca de qualificação, informamos que foram aplicados preliminarmente 53 questionários e realizadas 10 

entrevistas orais. 
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município. Há, nesse sentido, a sinergia pesquisador/entrevistado na coexistência 

espaçotemporal. 

 Apresentam-se subjacentes a estes, no ato da entrevista, as expressões da 

manifestação do pensamento do sujeito. Além de levantamentos estatísticos, fez-se assim, um 

mapa mental da vida deste sujeito que desponta numa perspectiva mútua. O indivíduo, por 

vezes, revela no silêncio da palavra, na imensidão de um olhar, na lágrima fortuita que rola 

face abaixo muito de seu universo interior; da experiência vívida em sua memória de um 

tempo não muito distante. Por essa opção metodológica, na qual se aliam a abordagem 

qualitativa e quantitativa; de acordo com as leituras de autores tais como Teixeira (2005); 

Günther (2006); Lefevre e Lefevre (2010); Figueiredo et al. (2013); Santos (2014) 

redundamos em uma pesquisa arcabouçada na abordagem Qualiquantitativa.  

 Para Günther (2006) embora a pesquisa qualitativa difira da pesquisa quantitativa, 

estas apresentam aspectos complementares. O autor salienta que no âmbito da pesquisa 

qualitativa existem cinco grupos considerados relevantes para a primazia de “compreender a 

vida mental” do sujeito. São eles: características gerais; coleta de dados; objeto de estudos; 

interpretação dos resultados e generalização.  

 Considerando a classificação do referido autor, entendemos que a metodologia de 

pesquisa que se propôs para a tese encontra-se consoante com as trajetórias sugeridas. Os 

resultados da coleta de dados e as técnicas de análise e produção de textos científicos 

interpretados hermeneuticamente na metodologia qualiquantitativa, descortinaram a vida 

mental dos moradores de Valparaíso de Goiás através dos “fios” de memória, das trajetórias 

de sua existência.   

 Ressaltamos que as pesquisas quantitativas são sempre realizadas posteriormente a 

processos de qualificação das variáveis que se propõe investigar. Por ser a opinião uma 

qualidade, algo que não conhecemos antes de fazer a pesquisa, justifica-se tal cuidado. Desse 

modo, tornou-se preponderante a aplicação do questionário com questões abertas. Assim 

elaboradas essas questões garantiram a viabilidade para a emissão do depoimento. Caso 

ocorra o contrário – aplicação de questionários com questões fechadas – estas somente somam 

partes. Observando a pertinência das questões abertas, há a possibilidade de quantificá-las em 

variáveis. Expressando cada uma delas informações a respeito do objeto em estudo.   

 Para a referida proposta de investigação e intervenção em Valparaíso de Goiás, fez-

se relevante o conhecimento empírico da cidade. Foi, para isso, indispensável o convívio com 

o meio físico, o acesso à população e à trajetória da jornada migrante. Dessa forma pôde-se 

eleger as variáveis, selecionar os bairros e sua respectiva população para a elaboração da 
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metodologia de pesquisa. A escolha dos bairros pautou-se nos critérios: bairros mais 

adensados, bairros mais antigos, bairros com evidências ou não de infraestrutura, dentre 

outros aspectos que foram surgindo com características diferentes a estas no decorrer da 

pesquisa. Nestes, as questões construídas coadunaram com as realidades apontadas. Em 

bairros mais populosos o número de questionários aplicados foi em maior quantidade. Por 

este raciocínio, proporcionalmente para os bairros menos adensados. Procedeu-se, desse 

modo, ao agrupamento por bairros para a aplicação dos questionários; dando-se o mesmo para 

as entrevistas orais. Foi de relevância para a organização da metodologia empregada ser o 

pesquisador migrante, morador da cidade desde o ano de 2004 e atuar como professor na 

Secretaria Municipal de Educação de Valparaíso de Goiás.  

 A experiência enquanto pesquisador do município de Valparaíso de Goiás e sua 

interação espaçotemporal na AMB e na Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno do 

Distrito Federal-RIDE/DF se deve pelo estudo, investigação e literatura de autores da 

geografia e de outras ciências sociais. Corroborou também a temática de nossa dissertação de 

mestrado defendida em 2012, no Instituto de Estudos Socioambientais-IESA/UFG com o 

título: “Valparaíso de Goiás-GO: migração e dinâmica socioespacial – 1995/2010”. 

 Considera-se, pela lógica dos trabalhos desenvolvidos por nós em Valparaíso de 

Goiás a pertinência da Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios-PMAD/2013 com 

a parceria estabelecida entre a Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás e a Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal-Codeplan/DF na AMB. A experiência como 

pesquisador/estudioso do município quando da coordenação do “Censo Perfil Econômico de 

Valparaíso de Goiás-2014”. Neste, que empregou a metodologia aplicada pelo IBGE, 

reafirmou-se a parceria estabelecida: Prefeitura/Codeplan. Ambas as referidas pesquisas 

foram desenvolvidas no âmbito municipal pela Coordenação de Pesquisas que se encontrava à 

época sob nossa responsabilidade. Asseveramos que a escolha desse tema é algo construído 

com base nesta trajetória. Esta instigou-nos à pesquisa.  

 Advém daí a tese de que a vida urbana encontra-se perpassada por uma experiência 

pretérita no meio rural. Por tal, o sujeito residente na metrópole não adquiriu, ainda, dada à 

recente experiência de vida na cidade, elementos próprios para um convívio em contexto 

urbano. Pauta-se o mesmo em arquétipos ou mesmo em reminiscências oriundos de uma 

história construída no meio rural. Assim sendo, complementa-se a tese com a inferência de 

que a cidade, enquanto espaço de moradia e coexistência, encontra-se em “fase embrionária”.  
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Valparaíso de Goiás é um município “novo” na AMB. Materializa-se neste os problemas de 

uma cidade grande localizada em regiões metropolitanas
6
. Os moradores são os sujeitos 

envolvidos na dinâmica da cidade. Põem o município em relevo no contexto metropolitano.  

Apresentam as subjetividades da vida neste ambiente urbano.        

 Presume-se neste caso, que a sociedade é constituída por planos simbólicos e 

ideológicos, estes se imbricam. Ainda que as ideias nos depoimentos se apresentem, por 

vezes, divergentes, em algumas circunstâncias, há um determinado nível de 

compartilhamento, de convergência. Assim, as manifestações são influenciadas pelas 

condições relativas ao externo no plano da vida social, do consumo e da infraestrutura.  

 Dessa forma, ainda que a comunicação seja uma troca de sentidos entre os membros 

que compõem a sociedade, não há necessariamente a obrigatoriedade de partilharem as 

mesmas ideias para que haja uma coesão social. Reafirmamos que estas relações são 

estabelecidas a partir do princípio da coexistência de um contexto histórico e da infraestrutura 

na cidade contemporânea.      

  Seguindo a propositura de uma metodologia de pesquisa, enunciamos outro 

critério aplicado após a realização das entrevistas. Estas foram estruturadas em três grupos 

organizados de acordo com a variável idade (faixa etária) dos participantes/informantes.  

Objetivamos, com esse procedimento, conhecer, de maneira mais específica, as trajetórias dos 

moradores de Valparaíso de Goiás; sua interação enquanto sujeitos no cotidiano da cidade, 

sua relação com o meio rural. O contexto em que o território goiano e o território brasileiro se 

urbanizam figurou enquanto elemento compositor de tal análise. 

 Neste agrupamento por faixa etária, pretendeu-se confirmar a inferência de que 

quanto mais velhas forem as pessoas entrevistadas, maiores serão as permanências (Antonio 

Candido, 1971) e similaridades (Donatella Calabi, 2012) guardadas do modo de vida rural. 

Em oposição a esses, consideramos que as pessoas entrevistadas de faixa etária menor 

guardam pouca ou nenhuma das características referidas. Entretanto, ainda que os 

entrevistados do Grupo 01 não tenham postulado uma aproximação com o modo de vida 

                                                           
6
 Embora a Constituição Federal de 1988 em seu Art. 25 § 3º preveja que os “Estados poderão, mediante lei 

complementar, instituir regiões metropolitanas [RMs], aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum”, não previu casos como da área que abrange o Distrito Federal, Minas Gerais e 

Goiás. A interconexão de três estados impossibilita, pelo texto da lei, a criação de uma RM. Para 

institucionalizar o espaço em questão, foi criada uma nova figura jurídica, a da Região Integrada de 

Desenvolvimento-RIDE. O IPEA, o PNUD e a FJP em publicação conjunta de novembro de 2014, no Atlas do 

Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas, em sua página 39 e subsequentes, nomeia a referida 

região como uma Região Metropolitana. 
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rural, detectamos alguns hábitos oriundos do referido espaço. Face ao exposto, o agrupamento 

dos participantes/informantes encontra-se assim estruturado: 

 

- Grupo 01 = de 18 a 29 anos; 

- Grupo 02 = de 30 a 59 anos; 

- Grupo 03 = acima de 60 anos. 

 Inferimos desse procedimento que os sujeitos que compõem o Grupo 03 viveram no 

Brasil no período em que este se encontrava com o maior quantitativo de sua população 

residindo no campo. Não implica dizer que todos nesta faixa etária nasceram ou moraram na 

zona rural. O que se pode assegurar é que, sua interação com esta foi e é mais acentuada. 

 Também no Grupo 02, a exemplo do Grupo 01, pela lógica do raciocínio constituído 

pela faixa etária, deduzimos que quanto mais jovens são os participantes/informantes, menor é 

sua manifestação de permanência e/ou similaridade do modo de vida na zona rural. 

Entretanto, pelas evidências expressas no cotidiano destes, enquanto moradores da cidade não 

se abstiveram do contato com o meio rural. Tal ocorre pela interação com aqueles que 

viveram na zona rural. Ou ainda pelos vínculos e relações que trazem guardados em suas 

experiências.  

  No que diz respeito às questões do sujeito coletivo e suas subjetividades, recorremos 

à metodologia qualitativa. Desta forma, pela reciprocidade da pesquisa quantitativa, ambas se 

complementam. Somente pela via da pesquisa quantitativa, tal procedimento se constitui 

parcial. Pela realidade apenas da quantificação não será possível uma análise aprofundada dos 

elementos. Uma e outra tiveram relevância para a constatação da tese que orienta o universo 

desta pesquisa. Na defesa de uma abordagem universal do objeto, Figueiredo et al. (2013, 

p.129) postula a pertinência de “trabalhar com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes”. Tal fato nos instigou a agregar abordagens que 

viabilizassem uma compreensão mais global da problemática em estudo.  

 As autoras acima mencionadas asseveram que as questões relativas ao coletivo 

podem ser mais bem exploradas pela fundamentação da Representação Social-RS, na 

perspectiva da pesquisa qualitativa. Afirmam que por ser o sujeito inerente à sociedade em 

que vive; este não se expressa por si só. Seu pensamento é construído pela vivência coletiva. 

Daí a pertinência de analisar não somente a quantificação. Neste contexto, a subjetividade no 

convívio social torna-se de grande relevância para a análise dos fatos. Esta, por ser 

historicamente construída, é também uma variável qualitativa.  Ou seja, o sujeito, ainda que se 
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manifeste em um contexto singular traz impregnada em sua fala, a multiplicidade de sujeitos 

com os quais convive. 

 A questão subjacente evidenciada é a busca por compreender a autoexpressão no 

pensamento ou opinião coletiva. Para tal exploração empregamos a técnica do Discurso do 

Sujeito Coletivo-DSC (Lefevre e Lefevre, 2010; Figueiredo et al., 2013). Para os autores, os 

sujeitos do estudo qualitativo se inserem a determinados grupos e condições sociais que por 

sua complexidade tornam-se inacabados. Ou seja, estes estão constantemente se refazendo por 

sua insistência na reconstrução do existir. O conflito na disputa pela vida se (re) constrói no 

tempo e no espaço em um contexto social.      

    Através do DSC é possível conhecer as manifestações humanas, seus 

comportamentos, “pensamentos, representações, crenças e valores de uma coletividade sobre 

um determinado tema utilizando-se de métodos científicos” (idem, p.130). Isso se materializa 

pelos depoimentos das pessoas e, desde que sistematizados, não se reduz a apenas quantidade. 

Buscou-se nesse sentido, compreender qualitativamente, o fenômeno social do sujeito 

enquanto parte do contexto.  

 As representações sociais são recursos que o pesquisador utiliza para conhecer o 

cotidiano do convívio individual conectado a um conjunto social. Lefevre e Lefevre (idem, 

p.02) asseguram que “a sociedade é constituída por um plano simbólico que pode ser 

configurado como um sistema de crenças (...) compartilhados que permitem a comunicação 

ou a troca de sentidos entre seus membros, conferindo-lhe coesão”. Alude-se aí aos códigos 

presentes e compartilhados em uma sociedade. 

 Reafirma-se então que o pesquisador compartilhou a vivência dos sujeitos da 

pesquisa. Seu envolvimento tornou-se intensivo e mais amplo neste processo. Este se integrou 

– ainda que involuntariamente – ao grupo social à medida que as manifestações se 

evidenciaram. Há neste momento um encontro da realidade social, do dinamismo da vida 

individual e coletiva na inter-relação entre pesquisador/participantes/informantes.  

 Por enunciar o DSC, mesmo que o sujeito manifeste sua visão em forma de 

depoimento discursivo, ao emitir opiniões na primeira pessoa do singular, há neste a fala do 

social. Suas experiências se materializam no meio coletivo. Tal se repercute no discurso. Este 

deve ser interpretado como sendo social ou mesmo a pluralização da forma de se expressar. 

Dito de outra forma, o sujeito – aquele que fala – é o representante e detentor do discurso 

coletivo. Torna-se por esse meio um sujeito coletivo por habitar neste o universo de 

diferenças e semelhanças do grupo social ao qual pertence. 
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 Para os autores Lefevre e Lefevre (ibidem, p.27) deve-se considerar que o “DSC 

como técnica de pesquisa empírica que tem como objeto o pensamento de coletividades 

permite iluminar o campo social pesquisado (...)”. Neste contexto, o depoimento consiste em 

matéria-prima das representações sociais através dos motivos pelos quais levam as pessoas a 

elaborarem seus pensamentos e ao mesmo tempo expressá-los para a materialização. Por meio 

dessa sinergia, entre a materialidade e o pensamento, sobre o conteúdo do tema pesquisado 

em forma de discurso compartilhado pelo sujeito coletivo, pela reciprocidade da variável 

qualitativa e da quantitativa reafirma-se o emprego da pesquisa Qualiquantitativa.   

 Por essa abordagem, passa-se do ato do desconhecido, do ponto de vista da 

construção subjetiva da pesquisa, para o ato da interpretação do sujeito coletivo pesquisado. 

Nesse sentido, revela-se o nascimento, através dos depoimentos, das vidas contadas que 

expressam palavras, sentidos, gestos, feições, suspiros, expressões faciais para dizer algo. 

Aspirações, manifestações do corpo que carrega códigos e pensamentos coletivos construídos 

nas andanças no tempo e no espaço dos moradores da cidade de Valparaíso de Goiás.  

 Pelo exposto alhures buscamos mostrar que, através do procedimento do DSC, o 

emprego de abordagens qualitativa e quantitativa não são conflitantes. São parte e dimensões 

que se complementam. Daí o termo qualiquantitativo. Materializa-se assim o procedimento 

teórico-metodológico elegido para a pesquisa. Por se tratar de um desafio pela aparente 

complexidade, o esforço já se evidencia como princípio da problematização, das estratégias 

na busca por desvendá-los.  

Consideramos a pertinência para o aprofundamento metodológico o contributo da 

abordagem qualiquantitativa pela perspectiva de Lefevre e Lefevre (2010). Levantamentos e 

revisão bibliográfica, teses e dissertações, trabalhos de campo, questionários aplicados, 

entrevistas, análise de dados oficiais em órgãos públicos e privados dentre outros, foram 

considerados no afã de responder à problemática evidenciada. Não menos importantes foram 

as ferramentas cartográficas, estas propiciaram uma leitura de localização e representação do 

espaço.    

 Destacamos que outras estratégias foram envidadas para a possível resposta em face 

do problema. Este se encontra prenhe de outros. Posto isso, vale afirmar que o propósito dessa 

pesquisa residiu em compreender, qualiquantitativamente, as relações entre o modo de vida 

rural e o modo de vida urbano na materialização da existência na cidade, em específico na 

cidade de Valparaíso de Goiás. Por uma questão didática, optamos por fracionar as temáticas 

aqui abordadas na forma que segue. 
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CAPÍTULO I 

VALPARAÍSO DE GOIÁS: AS NEGOCIAÇÕES ESPACIAIS COMO MECANISMOS 

DE INTERVENÇÃO NO ESPAÇO 
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Valparaíso de Goiás: as negociações espaciais como mecanismos de intervenção no 

espaço 

 

                 
Para a geografia o tempo não é uma ilusão, ele se revela no modo de apropriação do 

espaço – isto é, no uso do espaço. Este, por sua vez, é a materialização concreta de 

relações sociais que se realizam – num determinado momento – enquanto emprego 

de tempo. Significa também afirmar que espaço e tempo são indissociáveis. Essa 

indissociabilidade tempo-espaço ganha nova dimensão analisada através da 

mediação do uso, enquanto modo de apropriação.  

 

                       CARLOS, Ana Fani Alessandri (1999, p.161).  

 

 

 

   O estudo ora apresentado constitui-se um aprofundamento de nossa dissertação de 

mestrado defendida no ano de 2012
7
. Naquele buscamos compreender a gênese da 

constituição do município
8
 de Valparaíso de Goiás e sua intrínseca relação com o fenômeno 

da migração no contexto de construção da capital federal. O fenômeno migratório foi aí 

entendido como ingrediente da transformação do espaço e dos processos de construção da 

cidade. Desta feita, empregamos novos alicerces teóricos e metodológicos. Tal se justifica em 

função dos diferenciados desafios que se deslindaram. 

Outro elemento de análise no cito texto foi o processo da urbanização brasileira no 

decorrer do tempo, aplicada especificamente ao contexto goiano.  O encerramento do trabalho 

dissertativo suscitou em nós algumas elucubrações. Matizes do cenário urbano foram a nós se 

descortinando. Dessa forma, o encerramento das pesquisas de mestrado evidenciou lacunas 

que urgem ser preenchidas. Na busca por desvendá-las surge a presente pesquisa.  

 As peculiaridades que o município de Valparaíso de Goiás apresenta por sua 

inserção na escala territorial do estado e na Área Metropolitana de Brasília-AMB
9
 evidenciam 

neste município um profícuo espaço de estudo. A cidade de Valparaíso de Goiás pode-se 

                                                           
7
 SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. Valparaíso de Goiás: migração e dinâmica socioespacial – 1995/2010. 

Dissertação de mestrado. IESA/Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2012. 195f. 
8
 Por se tratar de um município com área eminentemente urbana, ocorrerá de, em algumas situações, nos 

referirmos ao mesmo como cidade de Valparaíso de Goiás. 
9
 Municípios goianos (total de 19) compõem a Região Integrada do Distrito Federal e Entorno RIDE/DF. Destes, 

pelo alto nível de integração com Brasília-DF, 12 foram selecionados pela Companhia de Desenvolvimento do 

Distrito Federal-CODEPLAN para a Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios-PMAD/2013 com 

resultados divulgados em 18 de dezembro de 2013. São os municípios: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade 

Ocidental, Cristalina, Cocalzinho de Goiás, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de 

Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás e também nos distritos e núcleos urbanos Jardim 

Ingá (Luziânia); Campos Lindos (Cristalina); Jardim ABC (Cidade Ocidental); Monte Alto (Padre Bernardo) e 

Girassol (Cocalzinho de Goiás).      
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assegurar: é filha de um tempo. Criada num espaço metropolitano tem sua origem inscrita no 

conflituoso processo de transposição populacional do meio rural para o urbano.  Não sendo 

esta uma característica exclusiva da cidade goiana. O processo aí se repercute, mas é apenas 

um eco do ocorrido no sistema mundo. 

1.1 O trabalho como pressuposto para a migração 

As migrações sempre estiveram relacionadas aos ciclos econômicos. De acordo com 

a mobilidade do capital, estabelecem-se os fluxos migratórios.
10

 No caso do Brasil, por 

exemplo, ocorreram migrações relacionadas à agricultura de exportação, à criação bovina e à 

extração mineral. Entre os séculos XIX e XX, o processo migratório foi determinado pelo 

cultivo do café. Este atraiu inúmeros migrantes para a região Sudeste, com destaque para o 

estado de São Paulo.  

Neste momento, não apenas a agricultura materializava-se como elemento para a 

migração. A instalação de indústrias na região Sudeste configurava-se forte atrativo. Já no 

Centro-Oeste, o incremento das atividades agrícolas, mediante o uso de tecnologias aplicadas 

ao Cerrado, tornava-se fator de atração para os migrantes. Também a política de ocupação da 

Amazônia foi motivadora do fluxo migratório para a região a partir da década de 1970. A seta 

mais espessa no mapa a seguir ressalta pelo fenômeno migratório, o deslocamento 

populacional no sentido “Norte/Sul” entre as unidades federativas da região Nordeste em 

direção às unidades federativas da região Sudeste. Apresenta-se ainda neste, com menor 

intensidade, fluxos ou “ramificações”, representadas pelas setas menos espessas. Representam 

deslocamentos em direção ao interior do Brasil pela busca de oportunidades nas demais 

regiões do país. 

                                                           
10

 Cf. Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. VALPARAÍSO DE GOIÁS-GO: migração e dinâmica socioespacial -

1995/2010. Dissertação de Mestrado, 195fl. Universidade Federal de Goiás, 2012. 
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  Figura 01- Brasil: Fluxos migratórios/1950-1970. Fonte: Santos, 1999. Concepção: SILVA, Gilmar Elias 

  Rodrigues da. 2016. Finalização: VIANA, Juheina Lacerda R. 2016. 
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Na interpretação do acelerado processo de urbanização do Brasil, a materialização 

desta análise pode ser percebida no mapa acima. Neste, a espacialidade dos fluxos demonstra 

força pelas direções da interligação entre as diferentes regiões do país efetivadas pela 

migração. Especificamente para o estado de São Paulo. Em decorrência desses movimentos, 

pode-se assegurar que a urbanização é um fenômeno incontestável no país. O referido 

movimento encontra-se registrado pelas setas espessas no mapa. Estas dizem respeito ao 

volume de migrantes, com ênfase para a década de 1940. 

Neste momento, não apenas a agricultura materializava-se como elemento para a 

migração. A instalação de indústrias na região Sudeste configurava-se forte atrativo. Já no 

Centro-Oeste, o incremento das atividades agrícolas, mediante o uso de tecnologias aplicadas 

ao Cerrado, tornava-se fator de atração para os migrantes. Também a política de ocupação da 

Amazônia foi motivadora do fluxo migratório para a região a partir da década de 1970. 

Os processos de migração do capital fomentaram a migração no território brasileiro, 

resultaram em uma redistribuição populacional neste. Na década de 1960, a população rural é 

superada pela população urbana. Este fenômeno se deu em Goiás nos idos de 1970. A 

construção de Goiânia e posteriormente de Brasília configurou em elemento de inversão na 

orientação da mão de obra no Centro-Oeste. Esta perde a centralidade nas atividades do setor 

primário e se orienta para as atividades secundárias e terciárias. Resultou daí uma maior 

concentração populacional nas cidades. 

Tais características ponderadas evidenciam uma reestruturação das cidades 

brasileiras baseada nos fenômenos de deslocamentos do capital para a região Sudeste, 

orientando as migrações interregionais, com destaque para a migração do campo para a 

cidade. A capital federal, por exemplo, superou, significativamente, a projeção de moradores 

estipulada quando de sua construção. Concentra em seu aglomerado expressivo contingente 

populacional. Este é formado por migrantes oriundos de todas as regiões brasileiras, com 

destaque para o Nordeste. Assim sendo, as regiões Sudeste e Centro-Oeste se mantêm a partir 

das últimas décadas do século XX como espaços de atração e retenção de migrantes. O mapa 

que segue corrobora para tal afirmativa. 

 

 

 

 

 

 



62 
 

  

 

 

 

   
 Figura 02- Brasil: Fluxos migratórios/1970-1980. Fonte: IBGE, 2000. Concepção: SILVA, Gilmar Elias 

  Rodrigues da. 2016. Finalização: VIANA, Juheina Lacerda R. 2016. 
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O dinamismo econômico do Sudeste e do Centro-Oeste evidenciado no mapa acima 

pode ser apontado como fator da mobilidade no território nacional. A concentração 

populacional, a implementação de políticas públicas de incentivo ao estabelecimento de 

empresas, o fomento para o desenvolvimento das cidades nestas regiões rompem com a 

concepção de isolamento que permeou a narrativa de muitos em relação ao Centro-Oeste do 

país. 

Esta concepção de isolamento se deu em relação ao intercâmbio estabelecido ou não 

com as cidades litorâneas. A região Centro-Oeste, na qual se localiza Valparaíso de Goiás, foi 

retratada por muito tempo na literatura como o “coração do país”, “rincão do sertão
11

 

brasileiro”. Essas alusões nos remetem à ideia de um lugar inóspito, de difícil acesso. O 

espaço do Cerrado onde hoje se localizam os municípios goianos da AMB somente ganhou 

proeminência a partir da Marcha para o Oeste (ESTEVAM, 2004). 

 Segundo Bertran (2011), é patente o “isolamento
12

” do Planalto Central no período 

que antecede a inauguração de Goiânia na década de 1930. Tal “isolamento” persiste até a 

inauguração da capital federal, Brasília. Nesse contexto, assevera Bertran (2011, p.61) que o 

isolamento ou a concepção do mesmo se esvai com as obras de construção das novas capitais. 

Ao erigi-las, construía-se, concomitantemente, uma nova concepção de modo de vida
13

. Nas 

palavras do autor: 

 

E tão bem assim logo começavam esses arcaísmos a desfalecer, com a criação de 

Goiânia nos anos 30 e de Brasília em 1960. Goiânia com seu “estado-novismo” 

eclipsou a história goiana. Brasília, com seu federalismo integracionista e suas 

estradas continentais, acabou de consumir a mitopoética dos sertões que deixavam 

de ser sertões. Começa o mito da integração cultural [nacional], o surgidouro de uma 

civilização brasileira. 

 

 Encontra-se implícito na fala de Bertran a importância atribuída, no imaginário da 

sociedade, à época da construção das referidas capitais, ao fato enquanto mecanismo para 

                                                           
11

 O termo sertão traz em si uma polissemia etmológica. Para um maior aprofundamento da leitura cf. LIMA, 

Nísia Trindade. Um sertão chamado Brasil. 2ª edição. Ed.: Hucitec. São Paulo, 2013. 369p. 
12

 Torre, Maria Benedicta Lima Della, assim como Bertran, discute o isolamento do homem do campo. Segundo 

a autora este é determinado por quatro fatores: geográficos, biológicos, habitudinais e psicológicos. A partir de 

tais fatores a autora discute o conceito de “isolamento social”. Para esta (1971, pp.50-51) “o isolamento social 

seria a baixa comunicação entre indivíduos ou grupos, determinando maior distância social entre eles. (...) O 

homem do campo, no Brasil, vive num semi-isolamento junto com sua família, pois as fazendas são, em geral, 

afastadas umas das outras, com poucas estradas, distantes dos centros urbanos e sem meios de comunicação.” 

Consideraremos para o contexto deste estudo o fator geográfico do isolamento. 
13

 Cf. WIRTH, Louis. O urbanismo como modo de vida. In: VELHO, Otávio Guilherme. O fenômeno urbano 

(org.). Editora: Zahar. 4ªed. Rio de Janeiro, 1979. pp.90-113.  
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superação do isolamento da referida região. A explicação para o fascínio atrativo de 

migrantes. 

Diante dessa visão que se expõe alguns estudos realizados, dentre estes o de Estevam 

(2004), afirmam que o “isolamento” constituía-se em questão de prisma sobre o qual se 

analisava o território. Existem registros de uma “rede” de estradas que ligavam o estado ao 

centro econômico do país.  Ainda em sua obra sobre o Planalto Central Bertran (ibid. p.418) 

assinala o fato de que algumas estradas goianas do período colonial deram origem, na 

atualidade, a vias de grande importância. Estas se tornaram vetores para a integração da 

capital federal ao país. 

1.2 Valparaíso de Goiás: as negociações espaciais do sujeito migrante 

Com a construção das capitais Goiânia e Brasília no Cerrado goiano, o Planalto 

Central, ao qual era atribuído o codinome “Sertão”
14

 para se referir a Goiás e “[às] cidades 

coloniais plantadas” (BERTRAN, 2011, p.60) dão lugar ao moderno, ao surgidouro do mito 

da integração cultural e nacional; ao despontar de uma “civilização brasileira”. Para Quintela 

(2010, p.244) com a criação de Goiânia o estado de Goiás começa a se destacar 

nacionalmente. Numerosos turistas e industriais acorreram a este por suas belezas naturais e 

pela riqueza de suas terras.  De acordo com Estevam (2004) foi atrativos também o baixo 

preço das terras goianas.     

Em 1960 com a inauguração da nova capital, Brasília, “o cerrado começa a ser 

identificado com o Brasil Central ao mesmo tempo em que o Estado de Goiás se livrava do 

sertão como um dos seus referentes identitários” (BERTRAN, idem, p.243). Assim, nos 

remetendo ao autor, afirma-se que a construção de Brasília põe fim às “solidões dos sertões”. 

Com a edificação das duas capitais no Cerrado brasileiro desestrutura-se a “linguagem e a 

prosódia própria” do “homem cerradeiro ou cerratense” (ibidem, p.61), para o começo do 

mito da integração de uma cultura nacional. Essa constatação é verificada no discurso em que 

se evidencia o fim do atraso em Goiás e no início da modernidade e, nas palavras do autor, de 

uma “Nova Era”.  

Organiza-se a partir da construção das citas capitais um “novo país”. A confiança no 

desenvolvimentismo enquanto fator de “progresso” permeia as leituras de então. 

Concomitante ao surgimento de novas cidades registra-se no Brasil cidades centenárias. 

                                                           
14

 Cf. CHAUL, Nasr Fayad. Goiânia: a capital do sertão. Revista UFG/Jun./2009/Ano XI nº 6; QUINTELA, 

Antón Corbacho. Do sertão ao cerrado do planalto central: uma questão de nomenclatura. Revista 

UFG/Dez./2010/Ano XII nº 9. 
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Ainda que centenárias estas cidades guardam pouco de sua experiência de vida urbana. Tal se 

deve ao intrínseco vínculo existente entre as mesmas e as áreas rurais. Donde se infere que o 

“existir na cidade” é algo recente, como recentes são as cidades surgidas em função da 

construção de Goiânia e Brasília. Cidades essas que compõem a malha metropolitana das citas 

capitais. Abreu (1998, p.79) acerca do exposto afirma que:  

 

                                                 O Brasil é um país de cidades novas. A maior parte de seus núcleos urbanos 

surgiu neste século [XX]. Há cidades, entretanto, que já existem há bastante tempo. 

Contemporâneas dos primeiros tempos da colonização, algumas delas já 

ultrapassaram inclusive a marca do quarto centenário. Poucas são as cidades 

brasileiras, entretanto, que ainda apresentam vestígios materiais consideráveis do 

passado.  

  

 

Consideramos a afirmativa do autor, que se refere ao tempo de existência das cidades 

brasileiras, assaz pertinente.  Muitas dessas cidades surgiram sobre a égide do colonialismo. 

Goiás não foge ao contexto, embora as mais antigas de suas cidades não possuam sequer três 

séculos, todas elas são construto do império luso. Mas pode-se dizer que no estado, conforme 

exposto alhures, inúmeras cidades foram criadas a partir da construção das capitais Goiânia e 

Brasília (vide quadro). O que pode ser observado no “desenho” recortado do mapa da 

representação de seus municípios com maior evidência próximo a Goiânia e ao “redor” do 

quadrilátero do Distrito Federal. 

O quadro a seguir demonstra as Leis e as datas de criação dos municípios 

constituintes da RMG e os da Microrregião do Entorno do Distrito Federal. Observa-se que 

estes advêm do consequente parcelamento em unidades político-administrativas cada vez 

mais reduzidas. Não raras são as cidades que por tal fenômeno perdem população para as que 

se efetivam enquanto espaços derivados daquelas. Os dados do referido quadro confirmam 

ainda que com a inauguração de Goiânia nos anos de 1930 e de Brasília nos de 1960 ocorre, 

respectivamente, uma “redescoberta” do Cerrado pela “revolução científico-técnica” e uma 

“nova etapa da urbanização”. Estes processos foram materializados com os investimentos em 

equipamentos modernos que o Brasil experimentava no período (SANTOS e SILVEIRA, 

2001). 
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Quadro 01- Dados demográficos e administrativos: RMG e Microrregião do Entorno DF 

Fonte: CODEPLAN-2013; IBGE-2016; SEGPLAN-2016. Elaboração: Silva, Gilmar Elias Rodrigues  

da. 2016. 
*
Municípios integrantes da Área Metropolitana de Brasília – AMB. CODEPLAN, 2013. 

 

Goiás: Região Metropolitana de Goiânia e Microrregião do Entorno do Distrito Federal/2016 

 
Região Metropolitana de Goiânia – RMG 

 
Microrregião do Entorno do Distrito Federal 

 
Município 

Município 
de Origem 

 
Lei de Criação 

 
População 

 
Município 

Município 
de Origem 

 
Lei de 

Criação 

 
População 

 
Abadia  
de Goiás 

Goiânia, 
Aragoiânia, 
Guapó e 
Trindade 

12.799 de 
27/12/1995 

 
8.053  
 

 
Abadiânia 

Corumbá  
de Goiás 

832 de 
20/10/153 

 
18.427  

 
Aparecida 
 de Goiânia 

 
 Hidrolândia 

4.927 de 
14/11/1963 

 
532.135 
 

Água Fria  
de Goiás 

Planaltina 
 de Goiás 

10.399 de 
27/01/1988 

 
5.560  
 

 
Aragoiânia 

 
Guapó 

2.141 de 
14/11/1958 

 
9.607  

Águas 
Lindas de 
Goiás* 

Santo 
Antônio do 
Descoberto 

12.797 de 
27/12/1995 

 
191.499 
 

 
Bela vista  
de Goiás 

 
Bonfim 

100  de 
09/03/1897 

 
28.077 
 

 
Alexânia* 

Corumbá 
 de Goiás 

2.115 de 
14/11/1958 

 
26.457 
 

 
Bonfinópolis  

Leopoldo de 
Bulhões 

10.408 de 
30/12/1987 

 
8.876  

 
Cabeceiras 

 
Formosa 

2.102 de 
14/11/1958 

 
7.882  

 
  Brazabrantes 

 
Anápolis 

2.090 de 
14/11/1958 

 
3.565  
 

Cidade 
Ocidental* 

 
Luziânia 

11.403 de 
16/01/1991 

 
65.520  

 
Caldazinha 

Bela Vista 
de Goiás 

11.699 de 
29/04/1992 

 
3.664  

Cocalzinho  
de Goiás* 

Corumbá 
 de Goiás 

11.262 de 
03/07/1990 

 
19.352  

                               
Caturaí 
 

 
Inhumas 

2.132 de 
14/11/1958 

 
5.010  

Corumbá  
de Goiás 

 
Pirenópolis 

529 de 
23/06/1875 

 
11.024  

 
Goianápolis 

 
Anápolis 

2.142 de 
14/11/1958 

 
11.460  

 
Cristalina* 

 
Luziânia 

533 de 
18/07/1916 

 
54.337  

 
Goiânia 

 
Campinas 

Decreto 327 de 
02/08/1935 

 
1.448.639  

 
Formosa* 

 
Cavalcante 

01 de 
01/08/1843 

 
114.036 

 
Goianira 

 
Goiânia 

2.363 de 
09/12/1958 

 
40.338 

 
Luziânia* 

 
Goiás 

Resolução de 
01/04/ 1833 

 
196.864  

 
Guapó 

 
Goiânia 

171 de 
09/10/1948 

 
14.462 

Mimoso  
de Goiás 

Padre 
Bernardo 

10.405 de 
20/01/1988 

 
2.685  
 

 
Hidrolândia 

 
 Piracanjuba 

223 de 
05/11/1948 

 
20.121 

 
Novo Gama* 

 
Luziânia 

12.680 de 
19/07/1995 

 
108.410  

 
Inhumas 

 
Itaberaí 

Decreto 602 de 
19/01/1931 

 
51.932 

Padre 
Bernardo* 

 
Luziânia 

4.797 de 
01/11/1963 

 
31.646  

 
Nerópolis 

 
Anápolis 

104 de 
01/08/1948 

 
27.812 

 
Pirenópolis 

 
Goiás 

Decreto 
10/07/1832 

 
24.604  

 
Nova Veneza 

 
Anápolis 

2.095 de 
14/11/1958 

 
9.249 

 
Planaltina* 

 
Formosa 

Decreto 52 de 
19/03/1891 

 
88.178  

 
Santo 
Antônio 
 de Goiás 

 
Goianira 

11.360 de 
05/12/1990 

 
5.659 

 
Santo 
Antônio do 
Descoberto* 

 
Luziânia 

9.167 de 
14/05/1982 

 
70.950  

 
Senador 
Canedo 

 
Goiânia 

10.435 de 
09/01/1988 

 
102.947 

 
Valparaíso  
de Goiás* 

 
Luziânia 

12.667 de 
18/07/1995 

 
156.419  

 
Terzópolis  
de Goiás 

 
 Goianápolis 

11.704 de 
29/04/1992 

 
7.513 

 
Vila Boa 

 
Formosa 

11.707 de 
29/04/1992 

 
 5.615  
 

 
Trindade 

 
Goiânia 

Decreto 8.305  
 de 31/12/1943 

 
119.385 

 
Vila 
Propício 

 
Pirenópolis 

12.804 de 
27/12/1995 

 
5.635  
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Com a criação das referidas capitais torna-se relevante a tarefa do estudo e 

interpretação do passado. O que de fato define os conceitos e variáveis indispensáveis à 

análise do tempo a que se propõe investigar. Elegemos a cidade de Valparaíso de Goiás como 

mote para o estudo, pauta-se pelo entendimento de seu imbricado constitutivo referencial 

engendrado no território goiano. O seu enquadramento espaçotemporal. Seguir a sugestão de 

Abreu (1998, p.94), que nos conclama a entender o país a partir de sua recente urbanização, se 

faz pertinente quando tencionamos recuperar o “tempo do lugar”.  

A afirmativa de Abreu coaduna com o enunciado por Santos (1998, p.62) quando 

este afirma que: “o conjunto de temporalidades próprias a cada ponto do espaço, não é dado 

por uma técnica, tomada isoladamente, mas pelo conjunto de técnicas existentes naquele 

ponto do espaço”. Partimos do raciocínio de Santos e Abreu, dentre outros autores, para 

interpretarmos nossa proposta de estudo referente ao município de Valparaíso de Goiás.  

Nesse sentido, o tempo dado a Valparaíso de Goiás é o tempo dado aos habitantes 

que nele residem. E a temporalização dentro de cada um deles à prática da experiência do 

mundo. Daí a importância da interpretação particular do tempo por cada grupo social, cada 

classe social, cada indivíduo.  

Desta forma, Valparaíso de Goiás é uma cidade do mundo por se encontrar aí 

inserida. Por sua condição de cidade-mundo, é um espaço que constantemente se move 

naquele. Assim, também as pessoas que nela habitam. Por ser considerada uma cidade grande 

na AMB, no território goiano e no Centro-Oeste brasileiro, maior também é o seu 

significativo. Numeroso o movimento pela mobilidade e adensada presença populacional. 

Também maiores o são as lições e o aprendizado a se descortinar. Tais exortações ao 

conhecimento pelo urbano nos foram apontadas por Santos (1998).  

Por ser a cidade o lugar das diferenças, o autor nos exorta e recomenda apreendermos 

a mesma. Urge realizarmos uma leitura da cidade. Diz-nos que: “A co-presença ensina aos 

homens a diferença. Por isso, a cidade é o lugar da educação e da reeducação” (idem, p.83). 

Pela assertiva do autor que nos apresenta uma metodologia para interpretarmos os desafios da 

cidade pautamos nosso estudo. Com esse propósito, de apreensão da cidade, nos propusemos 

o aprofundamento dos estudos acerca do município de Valparaíso de Goiás. Sua 

complexidade e capacidade de combinar as características mencionadas e as que no decorrer 

da pesquisa se evidenciaram configurando-se elementos a deslindar. Nas palavras de Teixeira 

Neto (2009, p.16):                                

                                   
Em qualquer lugar do planeta, os municípios e suas respectivas cidades 

”descendem” de outros municípios – conseqüentemente, de outras cidades – de 
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onde, certamente, saíram indivíduos que, por razões diversas – sejam elas 

econômicas, sociais, militares, políticas, religiosas – se fixaram em um novo local e 

começaram a construir as bases materiais necessárias à sua sobrevivência e à sua 

organização social. É assim que, na maioria das vezes, ao longo da história da 

humanidade, os lugares habitados surgiram como que rebentos de uma mãe que os 

gerou. Nos dias de hoje, comandadas por outras lógicas e pelas relações de forças 

que desde os primórdios da humanidade movimentam a sociedade, não obstante as 

dificuldades que o meio natural, a divisão do trabalho e da riqueza impõem aos 

indivíduos, as cidades e seus invólucros territoriais – os municípios – continuam a 

surgir todos os dias e em todos os lugares, principalmente em países novos, como o 

Brasil, e em regiões novíssimas, como Goiás e Tocantins.  

  

A década de 1990 trouxe consigo o encantamento pelo urbano. Foi marcada pela 

criação de vários municípios no território brasileiro e também no estado de Goiás (IBGE, 

2010). O país conheceu então significativo grau de urbanização. Diversos municípios goianos 

radicados nas proximidades do Distrito Federal, dentre eles Valparaíso de Goiás resultaram 

desse processo. Neste contexto o município mencionado se singulariza por não possuir área 

rural. Por ser um município eminentemente urbano, configura-se uma herança do referido 

fenômeno.  

Para o IBGE (2010) houve um acréscimo de quase 23 milhões de habitantes urbanos 

no país. Em 2000 esse contingente que era de 81,2%, salta para 84,4% no ano de 2010. Ainda 

para o referido órgão este acréscimo populacional urbano percentual é também perceptível na 

região Centro-Oeste. Nesta, no período referido, a população urbana sai de 86,7% para 88,8%. 

Em Goiás o percentual é respectivamente de 87,9% e 90,3%. Segundo Moysés (2010) em 

pouco mais de quatro décadas, ou seja, até 1970, a população de Goiás deixa de ser rural.  

Ainda para Moysés (idem) neste período o estado de Goiás estava passando por uma 

inversão quanto ao lugar de residência. Quando a taxa de crescimento das cidades goianas 

apresentava-se com um elevado percentual a população urbana de Goiás superou a população 

rural. No último censo realizado pelo IBGE (2010), a alta taxa de urbanização no estado 

deveu-se ao crescente movimento da população em direção às cidades médias e às grandes 

cidades. Estas se encontram principalmente no entorno de Goiânia e de Brasília.  

O processo de formação histórica e geográfica dos municípios goianos se deu com a 

exploração mineral, o advento da agricultura, a chegada da ferrovia, a abertura de eixos 

rodoviários para a integração nacional e também pelos movimentos de migrações 

interregionais e intrarregionais. É resultante do mesmo o atual arranjo espacial do estado que 

se efetiva na forma de rede urbana. Elaboramos uma sequência de mapas que vão dos anos de 

1940 a 2010, nos quais é possível visualizar a espacialização e o deslocamento de pessoas em 

Goiás nos referidos anos. Demonstram estes o grau de urbanização dos municípios goianos. 
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 Figura 03- Goiás: Taxa de urbanização/1940. Fonte: IBGE, 1940. Concepção: SILVA, Gilmar Elias 

 Rodrigues da. 2016. Elaboração: ARAGÃO, Ana Luísa. 2016. 
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Figura 04- Goiás: Taxa de urbanização/1950. Fonte: IBGE, 1950. Concepção: SILVA, Gilmar Elias 

Rodrigues da. 2016. Elaboração: ARAGÃO, Ana Luísa. 2016. 
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Figura 05- Goiás: Taxa de urbanização/1960. Fonte: IBGE, 1960. Concepção: SILVA, Gilmar Elias 

Rodrigues da. 2016. Elaboração: ARAGÃO, Ana Luísa. 2016. 
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Figura 06- Goiás: Taxa de urbanização/1970. Fonte: IBGE, 1970. Concepção: SILVA, Gilmar Elias 

Rodrigues da. 2016. Elaboração: ARAGÃO, Ana Luísa. 2016. 
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Figura 07- Goiás: Taxa de urbanização/1980. Fonte: IBGE, 1980. Concepção: SILVA, Gilmar Elias 

Rodrigues da. 2016. Elaboração: ARAGÃO, Ana Luísa. 2016. 
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Figura 08- Goiás: Taxa de urbanização/1991. Fonte: IBGE, 1991. Concepção: SILVA, Gilmar Elias  Rodrigues 

da. 2016. Elaboração: ARAGÃO, Ana Luísa. 2016. 
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Figura 09- Goiás: Taxa de urbanização/2000. Fonte: IBGE, 2000. Concepção: SILVA, Gilmar Elias 

Rodrigues da. 2016. Elaboração: ARAGÃO, Ana Luísa. 2016. 
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Figura 10- Goiás: Taxa de urbanização/2010. Fonte: IBGE, 2010. Concepção: SILVA, Gilmar Elias 

Rodrigues da. 2016. Elaboração: ARAGÃO, Ana Luísa. 2016. 
 

 

 

 

 

 



77 
 

  

A leitura dos mapas nos leva a inferir por um movimento populacional em direção 

aos grandes e médios centros urbanos. Sendo assim, resulta deste movimento um 

“esvaziamento do campo” e das pequenas cidades. A elevada densidade populacional das 

médias e grandes cidades pode ser apontada como causa direta do fenômeno em questão. Tal 

dinâmica redundará em elevada densidade dos espaços urbanos destas e na “desertificação 

populacional” em outras cidades de Goiás e do Centro-Oeste. Valparaíso de Goiás configura-

se neste contexto como o município de maior densidade demográfica do estado. Com uma 

população total urbana se aproximando dos duzentos mil habitantes, o município tem hoje 

graves problemas de gestão. Seu território encontra-se entre os três menores no estado de 

Goiás.  

Depois de verificado o aspecto enunciado verifica-se que a cidade de Valparaíso de 

Goiás é constituída pelas espacializações nas práticas de pretéritas temporalizações. Que esta 

surge com específica relação espaçotemporal na metrópole, (SANTOS, 1998, p.82). Este é o 

aporte que assegura que – embora se configurando em uma cidade nova – nos dizeres de 

Abreu (2009) e por ser constituída por migrantes, como afirmam Chaveiro e Silva (2012), os 

habitantes do lugar estejam em busca de novas formas de relacionamento social e com o 

ambiente urbano. 

As mudanças alhures referidas no cenário goiano tornam-se irrefutáveis. Goiás deixa 

de ser um espaço rural para a moradia. O endereço da maioria de sua população migra para as 

cidades e faz surgir uma valorização do meio urbano. Ao contrário das experiências 

absorvidas do “homem cerratense”, o nascituro homem urbano tem diante de si o desafio de 

estabelecer novas experiências culturais. A vida nas cidades é concebida como sinônimo de 

oportunidades para uma vida melhor. Entretanto, esse homem não se faz tábula rasa. Traz 

consigo arquétipos
15

 de uma existência pretérita. O filólogo Celso Cunha (1972, p.71), 

considerando a fala de Manuel Diégues Júnior, discorre sobre os vínculos rurais da população 

brasileira: 

 

                                                           
15

 O conceito de arquétipo por nós considerado surgiu no ano de 1919, a partir dos escritos de um discípulo de 

Freud, Carl Gustav Jung. A concepção de arquétipos elaborada por Jung nos remete a conjuntos de “imagens 

primordiais” resultantes de processos de repetição que se estendem por gerações. Encontram-se armazenadas no 

inconsciente coletivo. Para o contexto da pesquisa, arcabouçados na leitura jungiana, estamos apontando o modo 

de vida rural como uma imagem arquetípica que se estabelece no “inconsciente coletivo” para ordenar a 

existência no meio urbano. Essa discussão será mais aprofundada no decurso da pesquisa. Cf. JUNG, Carl 

Gustav. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Tradução: Maria Luiza Appy; Dora Mariana R. Ferreira da 

Silva. 11ª edição. Ed.: Vozes. Rio de Janeiro, 2014. 458p.; JUNG, Carl Gustav (org.). O homem e seus símbolos. 

Tradução: Maria Lúcia Pinho. 3ª edição. Ed.: Harper Collins. Rio de Janeiro, 2016. 448p. 
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Foi pela organização rural que começou o Brasil; antes de possuir cidades, possuiu 

engenhos, fazendas, sítios. A classe que tomou feição aristocrática ou de nobreza 

situava-se no mundo rural; vinha dos engenhos, das fazendas, dos sítios; e era ela 

que impunha às sedes administrativas, que vamos chamar urbanas, as normas de 

vida, a própria administração, a formação dos Conselhos e Câmaras (...). 

 

 

  Pelo exposto observa-se que a vida rural exerceu por longo período centralidade na 

organização social brasileira. As cidades, mesmo já existindo, se orientavam pelo mundo 

rural. A dinâmica que rege essa vida é pautada no tempo lento, no ritmo das necessidades 

cotidianas. Este o tempo da contemplação, “homem e natureza surgem como aspectos 

indissolùvelmente ligados de um mesmo processo que se desenrola como História da 

sociedade” (CANDIDO, 1971, p.11).  

Em construção, o meio urbano apresenta-se como experiência nova na vida desse 

sujeito antes rural. Imbricam-se os desafios para a existência. As cidades de agora, 

configuram-se desconhecidas. Assim sendo, consideramos lícito conceber as cidades goianas, 

nas metrópoles Goiânia/Brasília, como construto recente do homem na contemporaneidade. 

Infere-se que este está à procura de um “modo de vida urbano” por ser, como se disse 

anteriormente, imberbe sua experiência da vida urbana. E, para a consolidação dessa 

experiência Bógus (2009, p.116), toma por referência os estudos de Wirth. Afirma a autora 

que: 

 

 (...) A existência de um “modo de vida urbano” (Wirth, 1928) seria decorrência 

dessa morfologia espacial, que permitia identificar as comunidades que viviam nas 

cidades, constituindo unidades de vizinhança com suas redes de ajuda mútua e 

relações sociais fundadas na reciprocidade. Em suas análises, Wirth retoma uma 

série de questões discutidas por George Simmel, de quem sofreu forte influência, 

acrescentando contribuições novas e muito relevantes. A principal delas referia-se à 

superação da dicotomia rural-urbano, na medida em que apresentava o rural e o 

urbano não como mundos opostos, caracterizados por espaços e, sobretudo, modos 

de vida distintos, mas como mundos em contato permanente e cada vez mais 

interpenetrados.   

 

As considerações da autora põem em discussão os sentidos da cidade enquanto 

espaço de vivência. Como reforço das considerações expressas, as cidades goianas, tanto as 

da Região Metropolitana de Goiânia-RMG
16

, as da AMB e as médias cidades do estado 

recebem migrantes com experiência de vida rural. A vida na metrópole configura-se desafio 

                                                           
16

 Lei de criação da RMG: Lei Complementar n° 27 de 30 de dezembro de 1999, alterada pelas Leis 

Complementares n° 78 de 25 de março de 2010 e n° 87 de 7 de julho de 2011. 20 Municípios: Abadia de Goiás, 

Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, 

Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de 

Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade. Cf.: IBGE, 2010. 
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constante para essas pessoas. Por pertencer à AMB, o município de Valparaíso de Goiás 

insere-se no espaço constituído para abrigar o migrante desde antes da sua criação em 1995 

até os dias presentes. Santos (1998, p.85) discorrendo sobre a diversidade de sujeitos no 

ambiente urbano afirma que “a chegada incessante de migrantes à cidade aumenta a variedade 

dos sujeitos (...)” Essa pluralidade populacional é característica das cidades metropolitanas 

nas quais o migrante é o principal elemento de formação. 

 Por esta ótica justifica-se a multiplicidade de sujeitos que compõem o gradiente 

populacional de Valparaíso de Goiás. No referido município chegam pelos migrantes 

conteúdos e experiências oriundos de sua jornada. São vivências cambiadas do universo no 

qual seu mundo se constituiu. Dessa forma, o migrante introjeta no lugar de chegada 

temporalidades que o acompanham. Estas são contrapostas ao novo lugar que o abriga. 

Imbricam-se neste. Originam um novo tecido cultural e um cerzimento do espaço urbano 

pelas relações aí estabelecidas. 

Assim, mostra-se pertinente o raciocínio de Bógus (2009) expresso na referida 

citação. Coaduna-se a este a reflexão de Santos (1998, p.85) quando o mesmo afirma que “o 

passado é um outro país (...) um outro lugar”. O passado, somos então levados a considerar, é 

partícula fundadora da sociedade presente. Não nos é permitido subestimá-lo na busca por 

entender o ambiente urbano. Essas lições cabem à leitura da metrópole e dos sujeitos que nela 

habitam. Neste espaço, que se configura novo, novas também são as relações aí estabelecidas. 

A forma de vida pautada nos limites impostos pela natureza é substituída pela rapidez de 

ações envidadas na superação desses limites. 

1.3 Valparaíso de Goiás: a inexperiência metropolitana a partir dos fatores de 

persistência ou permanência 

A celeridade do meio urbano contrasta com a “lentidão” do corpo. O sujeito, antes 

afeito ao ritmo rural, estranha o tempo da metrópole. Os embates para a materialização da 

sobrevivência exaurem seu cabedal psicológico. Ele se pega, então, ansiando pelo retorno ao 

tempo lento. O tempo de sua existência anterior. Pelo exposto, acredita-se que o sujeito da 

metrópole, assim como os moradores de Valparaíso de Goiás, encontre-se imerso na 

“descoberta da cidade”. Por não possuírem a experiência metropolitana efetivam o seu 

cotidiano na busca desta.  

Ainda que habitem em um espaço urbano, esses sujeitos buscam cultivar retalhos de 

uma vida idealizada. Por isso mesmo é constante, nas residências urbanas a presença, sempre 

que possível, de uma horta, de criação de galinhas, de plantações de milho, mandioca ou 
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ainda, na impossibilidade destas ações, uma foto que remeta o sujeito a seus vínculos com o 

meio rural. Reforça-se aqui o entendimento do meio urbano com algo para o devir, uma vez 

que este se encontra em elaboração. Em nossa experiência peripatética
17

 pelo universo da 

cidade, nos deparamos com personagens deste “entremundos”
18

.  

O senhor João Lucas, migrante nordestino, é morador da cidade de Catalão-GO, há 

aproximadamente trinta anos. Divide seu tempo entre cuidar do estacionamento de carros no 

pátio de um banco privado da cidade e de sua preciosidade, uma pequena plantação articulada 

em 12m² em um canteiro no pátio. Encontramos o Sr. João, como é chamado, desdobrando-se 

na tarefa de anotar as placas dos carros que entram no estacionamento e no cuidado com a 

plantação. 

Chamou-nos a atenção a existência de tal atividade em um espaço estritamente urbano, 

representação máxima da força do capital. Encetamos um diálogo com o referido sujeito. Este 

nos disse que cultiva hortaliças e produtos outros já “há bastante tempo” naquela área. Em 

suas palavras: 

 

Uai é... eu pranto ela mais é... é por passatempo. O chão ali tava esperdiçado, ali 

era...um...ali era... era... tinha uns pingo de ouro lá e tal, aí ranquei, limpei lá... 

tinha... aí comecei prantá, aí... aí comecei a prantá couve...lá vai... comecei... prantei 

pimenta...prantei o mamão e é uma coisa que... vamo supor é uma coisa da natureza, 

num...num tem veneno, num  tem...num tem  nada  de... de... de... coisa... a única 

que eu ponho ali é isteico. Isteico de gado e... e... só.  Num teim mais ota... ota... 

organismo e nada, só isteico de gado e aguá,  né? Porque o povo hoji... igual eu... ês 

fala que pranta mais num nasce, mas tem que aguá, né? Se não moía num... num... 

igual te falando, se não moía num  prospera, porque a pranta necessita da chuv... 

necessita de água né? Ai tem muita gente que chega só faiz prantá mais, num... 

num... num móia, num agoa nem nada né? É igual falei é... é... relembra o tempo de 

antigamente também que é... a gente era minino, morava na roça. Trabaiava na roça 

(...) 

 

                                                           
17

 Para o contexto presente, utilizaremos o termo peripatético em seu sentido restrito. Aquele que nos remete ao 

aprendizado enquanto se caminha. Japiassú e Marcondes (2006, p. 215) definem o peripatetismo como sendo 

“(do lat. peripateticus, do gr. peripatetikó, de peripatein: passear, caminhar)Termo que designa a filosofia de 

Aristóteles e de sua escola; é proveniente da tradição segundo a qual Aristóteles lecionava dando passeios a pé 

nos jardins do Liceu, local onde fundou sua escola em Atenas (335 a.C.). Cf. JAPIASSÙ, Hilton.; 

MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. 4ª edição. Editora: Zahar. Rio de Janeiro, 2006. 310p. 
18

Ainda que não esteja dicionarizada, a expressão “entremundos” vem tomando forma nos escritos acadêmicos, 

principalmente, das ciências sociais. Foi aqui utilizada para retratar a condição do sujeito, que, vivendo na 

cidade, traz consigo elementos de uma vida rural. Estes se materializam no modo de falar, no preparo e consumo 

de alimentos, nas fotografias e utensílios domésticos herdados da família e expostos em lugar de destaque nas 

residências, no hábito do plantio. O referido sujeito organiza sua existência no limiar dos mundos rural/urbano. 

Velho (1995), em seus estudos, menciona a condição de coexistência de mundos que permeiam a vida do sujeito 

na metrópole. Cf. VELHO, Gilberto. Estilo de vida urbano e modernidade. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, 

1995. Vol. 8, nº 16. pp.227-234.  
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 O diálogo com o Sr. João prosseguiu prenhe de informações as quais retomaremos em 

momento oportuno. Por hora faz-se mister um interregno para que alguns apontamentos 

venham à baila. O Sr. João inicia sua fala dizendo que o plantio é uma forma de passar o 

tempo. Tal afirmativa nos leva a inferir que a atividade tipicamente rural o remete à 

experiências prazerosas ou mesmo valoradas de sua existência. O fato de o canteiro ter plantas 

ornamentais era visto por nosso entrevistado como sendo um desperdício de “chão”. Aquele 

lugar poderia ser “melhor” utilizado caso ali houvesse uma “plantação”.  

 Prosseguindo na análise da fala, observamos que o conhecimento empírico balizou as 

ações do senhor João quando da escolha pelo cultivo orgânico das plantas. Foram semeados 

ali, além de produtos alimentícios, remédios fitoterápicos dos quais se servem os moradores. 

Caso de uma puerpéria que lá se encontrava no momento de nosso diálogo. Ali estava em 

busca de “funcho” para preparar o chá contra cólicas para seu bebê recém-nascido. 

  De acordo com nosso “agricultor urbano” essa é uma cena corriqueira. Em suas 

palavras “é pra isso que serve a horta. Pra mim e pra todos que precisá”. Demonstra 

indignação ao mencionar algumas atitudes de desrespeito para com a “plantação”. “Sempre 

vem gente aqui para pedir uma coisa ou outra. Outros nem pede, já chega arrancano como se 

não fosse precisá mais. Fico triste, mas dexo pra lá.” Embora a vida na cidade pressuponha o 

individualismo, o nosso agricultor nos apresenta uma reelaboração deste viver citadino. 

Sempre há espaço para uns servirem aos outros. Lição apreendida nos longínquos dias vividos 

na roça. 

 Finalmente o Sr. João nos disse que, plantar o fazia lembrar-se de sua vida na roça. 

Um tempo de meninice do qual a vida na cidade não o fizera esquecer-se. Segundo ele, a 

cidade de Catalão já está ficando “movimentada demais para o seu gosto”. Ele acalenta 

planos de mudar-se para um lugar dito tranquilo, no qual possa usufruir da vida na cidade sem 

que precise distanciar-se do meio rural. A cidade de sua preferência é hoje, Anhanguera. 

Cidade que detém o título de menor município goiano em área e população. 

 Na foto que segue, temos um registro emblemático do que representa a experiência do 

Sr. João Lucas em ambiente urbano. A área do estacionamento do banco, marcada pela 

presença do carro; o entorno do mesmo, marcado pelos prédios em volta e o Sr. João Lucas. 

Este, embevecido, exibe sua viçosa “plantação”. Ao semear seus vegetais ele semeou também 

memórias. Suas raízes se fortaleceram e seu aroma trouxe-lhe o convívio com seus pares. 

Sujeitos que, como ele, ainda que residam na cidade, guardam lembranças de uma vida rural 

pretérita.  
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Figura 11- Horta urbana, cultivada no pátio de um banco privado na cidade de Catalão-GO.  
Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

Ainda sobre os sujeitos urbanos que cultivam memórias de um passado rural, na 

cidade de Valparaíso de Goiás-GO, conhecemos o Rafael. Jovem de seus 16 anos, 

encontramos o Rafael a carpir o espaço público no qual deveria existir uma calçada. A rua 

onde ele mora, entretanto, não possui sequer esgotamento sanitário quiçá calçamento. 

Abordamos Rafael, que a princípio se mostrou um tanto tímido, característica de sua faixa 

etária; mas que aos poucos foi se soltando.  

Rafael e sua família residem no Setor de Chácaras Anhanguera C. Este bairro da 

cidade de Valparaíso de Goiás foi outrora uma área de lazer destinada aos moradores do 

Distrito Federal nas décadas de 1970 e 1980. Nos últimos anos sofreu parcelamento das 

chácaras para a construção de moradias do “Programa Minha Casa Minha Vida”. A área das 

referidas chácaras era de 5.000 m² e nela foram sendo construídas em média 30 casas. Deste 

parcelamento resultou uma expansão urbana na qual os equipamentos de uso coletivo se 

mostram deficitários
19

.  

                                                           
19

 Cf. SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. Valparaíso de Goiás: migração e dinâmica socioespacial – 1995/2010. 

Universidade Federal de Goiás-UFG. Dissertação de mestrado. Goiânia, 2012. 195f.  
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Rafael nos contou que morava com sua avó, mãe, tia e primos. A família encontrava-

se enlutada pelo recente falecimento do patriarca, o avô do jovem. Indaguei a ele o que fazia 

ali com aquela enxada, ao que redarguiu: 

 

 Estou capinando as plantas que meu avô plantou quando era vivo. Ele e minha avó 

vieram para aqui do Pará. Meu avô vivia lá na roça, mas a vida era muito difícil por 

lá, daí ele veio tentar a sorte aqui. Quando chegou comprou essa casa onde moramos 

até hoje. Eu não era nascido ainda. Nasci aqui, minha mãe e meus tios já eram 

[nascidos]. Mas para cá vieram só minha mãe e minha tia. Quando meu avô chegou 

aqui ele sentia muita falta da vida na roça. Isso foi minha avó que me contou. Então, 

um dia ele foi lá e trouxe uma muda de graviola. Foi a primeira planta dele, é aquele 

pé ali [disse apontando]. Depois veio os pés de banana, mamão, abacate, pinha, 

tomate, rosas. Aquela roseira ali, minha avó disse que uma vez veio o pessoal da 

prefeitura e cortou ela, mas não é que ela nasceu de novo! Meu avô plantou aqui na 

calçada porque não tinha nada feito e o quintal da casa não tinha. Ele sabia que a 

qualquer hora eles [os fiscais da prefeitura] podiam cortar tudo, mas mesmo assim 

ele plantou. Até hoje ninguém mexeu nada. Vem muita gente aqui pedir as coisa. 

Outros, porque tá na calçada acham que não tem dono e pegam sem pedir mesmo. 

Mas minha avó não se importa com isso não. Nem meu avô importava. Minha avó, 

sempre diz que lá na roça uns sempre ajudava os outros, e é assim que a gente faz. 

Se tem um precisando de um mamão a gente dá, se tá na época de fruta sempre 

sobra pra dividir com quem pede. Nunca morei na roça, mas pelo que minha avó 

conta e meu avô também, era bom. Todo mundo ajudando todo mundo. Passeios na 

casa dos vizinhos, treição, muita fartura, banho de rio, era bom de verdade morar na 

roça. Só atrapalhou porque lá não tinha emprego, né? A seca acabou com tudo.    

 

 

 As palavras do jovem Rafael são para nós profícuo campo de análises. Já de início 

ele afirma não haver nascido na área rural do Pará, entretanto apresenta um sentimento de 

saudade por esse tempo não vivido. Ao narrar a atitude do avô quando este transplanta a muda 

de graviola, Rafael faz com que construamos uma imagem mental de um senhor saudoso de 

suas origens. A árvore frutífera o vincula a esse ambiente do qual ele não deseja desligar-se. 

A saudade materializa-se no cultivo do pequeno espaço de terra destinado à calçada da rua de 

sua casa. 

 Para não perder-se a si próprio, o sujeito passa a valorizar, inclusive venerar, o seu 

passado. Ainda que a existência pretérita tenha sido de provações, sua memória elaborada 

prioriza elementos de um tempo dito “feliz”. A saudade é então a categoria que se materializa 

para explicar a sensação de “estar sem estar”
20

. Ela é compartilhada com os membros da 

                                                           
20

 A saudade é lida no contexto desta escrita como o desejo de retorno ao/do objeto ausente. Desejo este por 

vezes impossível de se materializar. Seu emprego visa reforçar a identidade do sujeito fragmentado pela 

experiência migratória. Aprofundaremos mais adiante a discussão sobre a categoria saudade enquanto 

mecanismo empregado, consciente ou inconscientemente, para legitimar uma nova condição de existência em 

meio urbano. Para respaldar a leitura da saudade enquanto categoria pertinente ao humano sugerimos a leitura de 

JESUS, Samuel de. Saudade: Da poesia medieval à fotografia contemporânea, o percurso de um sentimento 

ambíguo. Tradução: Fernando S. Scheibe. Editora: Autêntica. Belo Horizonte, 2015. 368p.  
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família. Envolve-os, fortalecendo os laços identitários existentes. A saudade no dizer de Jesus 

é experimentação, memória (2016, p.55): 

 

Porque nossa faculdade de perceber e conceber o mundo depende diretamente de 

nossa própria língua, esta permanece o meio e o modelo solicitado a fim de melhor 

interpretar sua experiência. É por isso que “Cada cultura se torna assim a 

manifestação de um certo ser no mundo”, referência a Martin Heidegger, para quem 

a língua retranscreve então “diferentes modos de experiência”. Segundo Ramón 

Piñero, a saudade se define igualmente no seio de uma relação ontológica singular 

que une o homem a seu ser como si. Subjetiva, ela perdura na intimidade do próprio 

Ser como “verdadeiro sentimento de sua situação original”. Por estimar que a 

saudade designa um sentimento puro, ele lhe reconhece um valor transcendental, 

inscrito no seio de sua ontologia, fazendo assim dela, uma experiência única do 

mundo. (...) Se a saudade produz essa experiência do homem em relação à perda de 

seu objeto de completude, ela revela igualmente a sua incompletude. 

 

  

 A saudade singulariza o indivíduo. É subjetiva, não pode ser transferida entre 

sujeitos. Mas pode ser compartilhada a partir das experiências coletivas. A vida na roça 

tornou-se uma narrativa elaborada para reforçar os vínculos de pertencimento. Ao afirmar-se 

um sujeito do meio rural, o avô de Rafael, que embora não se faça mais presente no meio 

físico, mas bastante presente na representação da família; criou para si e para os seus uma 

identidade que lhes permitiu adaptar-se ao mundo urbano na metrópole.  

 É sabido que as estratégias identitárias se configuram jogos complexos e sutis 

(CANDAU, 2012). Quanto maior o distanciamento de suas raízes, maior se torna a busca por 

uma afirmação identitária que vincule o indivíduo a seu lugar de origem. Ao partilhar os 

elementos de sua “vida na roça” com as pessoas de sua família, o patriarca estabeleceu entre 

eles uma memória social.  

 Embora não possuindo semelhantes experiências de vida, elaboraram suas 

representações do mundo rural a partir das memórias compartilhadas. Este é descrito pelos 

mesmos como sendo um mundo de cordialidade, fartura, camaradagem, solidariedade. 

Vivendo na metrópole, buscam manter o comportamento “herdado” do lugar de origem do 

avô. Assim, encontram uma maneira de “estar no mundo” metropolitano. Se a vida na roça 

não se faz mais possível, algo dessa vida é transplantado para as relações sociais na cidade 

grande. A saudade exerce aí a função mediadora entremundos. 

A foto que segue, de Rafael, tirada na “porta de casa”, quando este capinava a 

“plantação”, é emblemática. Nela, o cenário descortinado nos remete ao rural e ao urbano 

moderno concomitantemente. O uso da enxada, a existência da “plantação”, são elementos de 

um mundo rural absorvido por Rafael. Entretanto, ao executar a tarefa do carpir, o jovem 
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conecta-se com o mundo moderno. Viaja através das infovias digitais (VIOLA; PIRES, 2016) 

por seu fone de ouvido conectado ao celular. É um sujeito de seu tempo. 

Em detrimento de sua origem, não viveu no mundo rural do qual falam seus avós e 

genitora. Sua vida, toda ela, se materializou na cidade de Valparaíso de Goiás. Entretanto, 

aquele universo particular, no qual ele revive os ensinamentos do avô quanto à lide no campo, 

o aproxima de sua descendência, o faz afirmar-se enquanto indivíduo cuja história está 

vinculada à experiência de seus antepassados. Uma vez que somos, em nossa incompletude, 

fragmentos de um passado não vivido. 

 

 
Figura 12- “Plantação” urbana na cidade de Valparaíso de Goiás.  

Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 

A distância entre o Sr. João Lucas e o Rafael não é apenas geográfica, mas também 

etária. O que faz com que possuam histórias e experiências de vida diversas. Residem na 

cidade, porém o mais velho deles viveu parte de sua existência em meio rural. O jovem Rafael 

encontra-se plenamente integrado à sua vida urbana. Usufrui de todos os elementos desse 

meio. Já o Sr. João Lucas acalenta o desejo do retorno.  

E é neste ponto que a história de ambos converge. Os dois expressam um saudosismo 

da vida em ambiente rural. O primeiro por querer de volta um passado longínquo, o segundo 

por uma consciência de qualidade elaborada a partir da narrativa de seus parentes. O arquétipo 



86 
 

  

do rural, enquanto ambiente de vida positivo, se manifesta no desejo revelado por Rafael de 

que o mundo da cidade se aproxime daquele descrito por seu avô. Rafael e o Sr. João Lucas 

não são vozes distoantes no universo urbano. A eles se juntam vários clamores, saudosos de 

uma vida no campo
21

. 

As experiências vivenciadas no meio rural teimam em permanecer vivas. Insistem em 

assumir formas contemporâneas no afã de se fazerem presentes. Mesmo a existência tendo se 

tornado majoritariamente urbana, a vida rural recusa-se a desaparecer. Reiventa-se, negocia, 

compatibiliza sua coexistência com o meio urbano.  Rural e urbano imbricam-se para a 

construção do contemporâneo. As cidades, neste contexto, configuram-se novas para aqueles 

que a experienciam.  

 Para o Professor Benny Schvarsberg (2013)
22

, estudioso da Arquitetura e Urbanismo 

– e Regiões Metropolitanas brasileiras – as cidades encontram-se em “estágio gestacional”. 

Consideramos que tal enunciado se verifica em Valparaíso de Goiás, nos demais municípios 

do estado e do país por apresentem as mesmas características daquelas estudadas pelo 

referenciado autor.  

O pesquisador utiliza da metáfora para se referir às cidades criadas para atender à 

demanda por moradias e possibilidades para o trabalho. Cidades estas que, não possuem a 

infraestrutura necessária para a urbanização. Lefebvre (2000), em sua obra O direito à cidade 

aponta para os elementos essenciais para uma plena integração e participação do sujeito na 

cidade. Infere-se pelos estudos dos mencionados autores que a materialização da vida no meio 

urbano encontra-se em estruturação. O sujeito não estabeleceu a esse tempo as “negociações 

espaciais”
23

 adequadas a uma condição urbana de existência.  

                                                           
21

 Esse sentimento do rural torna-se mais evidente no decorrer do trabalho de campo. Muitos são os que 

apresentam de uma forma ou de outra, reminiscências de um tempo vivido ou inferido em ambiente rural. Em 

uma busca na internet descobrimos vários sites, blogs, depoimentos que remetem ao saudosismo de uma vida no 

campo. Trazem o existir rural pelas vias da tecnologia. Pelas telas do computador adentram a memória afetiva 

dos sujeitos. Os fazem desejar uma existência bucólica, por vezes, apenas inferida, nas narrativas de seus 

antepassados. Tais construções representacionais serão por nós discutidas no decorrer do texto. Acerca do 

fascínio exercido pelo mundo rural cf. SILVA, Gislene. O sonho da casa no campo: jornalismo e imaginário de 

leitores urbanos. Editora: Insular. Florianópolis, 2009. 312p.; XAVIER, Glauber Lopes. O boia-fria e o cotidiano 

na cidade. Editora: UFG. Goiânia, 2012.144p.; MARIANO, Neusa de Fátima. Fogão de lenha, chapéu de palha: 

as manifestações da cultura caipira em Jaú-SP. Editora: Paco Editorial. Jundiaí, 2011. 184p.; CAMPANHOLA, 

Clayton.; GRAZIANO da SILVA, José. O novo rural brasileiro: novas ruralidades e urbanização, v.7. Editora: 

Embrapa Informação Tecnológica. Brasília, 2004. 216p. 
22

 O enunciado se deu em uma aula ministrada pelo professor Benny Schvarsberg na disciplina Planejamento 

Urbano e Territorial no Brasil, em 01/10/2013 no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de Brasília. Disciplina essa que cursamos na itegralização de créditos para o doutoramento. 
23

 Ressaltamos ser o conceito de “negociações espaciais”, algo em construção. Para respaldar o construto de tal 

conceito consideraremos a priori as reorganizações espaciais efetivadas pelo sujeito no ambiente urbano que 

resultam em garantia simbólica e efetiva do espaço da cidade nas “negociações das trajetórias.” Cf. MASSEY, 
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O indivíduo, neste contexto, é instigado a inventar modos de viver na metrópole. 

Dito de outra forma, ao inventar a cidade o homem reinventa-se a si mesmo. Mediante o 

exposto, torna-se premente a compreensão do meio urbano em construção pelo estudo do 

espaço da cidade no tempo da metrópole. Isto implica em entender as “negociações” aí 

efetivadas. Assim é que, buscamos respaldar nossas inferências, de um espaço urbano em 

formação, a partir da análise da rede metropolitana na qual se insere o município de 

Valparaíso de Goiás. 

A questão central do estudo envolveu a análise dos processos que conduziram à 

apropriação de espaços para a criação de cidades e à urbanização de diversos municípios no 

estado de Goiás, dentre eles Valparaíso de Goiás. Assim, interessou-nos entender os 

mecanismos desse fenômeno na inseparável união espaço-tempo (Santos, 1998) no contexto 

da metrópole. Este o desafio.  Partiu-se do pressuposto de que por ser um construto 

relativamente recente, as cidades goianas da AMB e os seus habitantes, aparentemente, não 

possuíam uma experiência do “modo de vida” na cidade. Acerca do existir em ambiente 

urbano e da interação dos sujeitos às novas formas de organização da cidade, Velho (1995, p. 

228) pondera que: 

 

A cidade tornou-se o Iocus, por excelência, dessas mudanças não como receptáculo 

de novas formas de sociabilidade e interação social, de modo genérico.  A explosão 

demográfica, resultado de mudanças sócio-econômicas, com progressos médicos e 

sanitários, multiplicou muitas vezes em curtos períodos de tempo o número de 

habitantes dos principais centros urbanos. As correntes migratórias e os diversos 

deslocamentos de população alteraram a relação tradicional entre cidade e campo. A 

divisão social do trabalho, com novas regras e características do capitalismo em 

ascensão, destruiu modos de vida tradicionais, alterando drasticamente tanto as 

estruturas sociais como o ambiente natural. As sucessivas inovações econômicas e 

tecnológicas, aceleradas a partir do século XVIII, cujas origens recentes 

remontavam, pelo menos, aos séculos XV e XVI, geraram um processo inédito de 

g1obalizlção ao estabelecerem vínculos econômicos, políticos e culturais entre quase 

todas as grandes regiões do planeta. 

 

 

Consideramos, pelo exposto, que por se tratar de cidades que se imiscuem na 

metrópole, as evidências assinaladas pelo autor são fortemente percebidas. Nestas, o 

acelerado processo de urbanização ganha relevo pela introdução de inovações materiais e 

sociais. O tempo das transformações em Goiás anunciado por Estevam (2004), Santos (2009) 

e Chaveiro et al. (2009) faz-se evidente. Neste espaço é imposto um tempo rápido, dinâmico. 

                                                                                                                                                                                     
Doreen. Pelo espaço: uma nova política da espacialidade. Trad.: Maciel, Hilda Pareto1; HAESBAERT, Rogério. 

Editora Bertrand Brasil. 3ª ed. Rio de Janeiro, 2012 [2005]. 314p.  
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Tais características temporais implicam em um estranhamento por parte do sujeito oriundo de 

uma realidade menos fluída. O relógio é, agora, o regulador de sua nova rotina. 

Essa aparente resistência do sujeito ao “estilo de vida metropolitano” (VELHO, 

idem) justifica-se, a nosso ver, por uma “inexperiência” do viver na cidade. Infere-se que as 

cidades que, assim como Valparaíso de Goiás, formadas por migrantes; que se constituíram 

em função de um núcleo metropolitano (SILVA, 2012), que abrigam indivíduos com 

experiências recentes de vida no meio urbano, trazem impregnadas em seu ser reminiscências 

de um “passado rural” e por serem estas reminiscências algo vívido, dificultam a esses 

sujeitos a vivência plena de seu universo. Prosseguindo no diálogo com Velho (idem, p.231), 

com base na argumentação da existência de vários estilos de vida nas cidades, somos instados 

a perceber que: 

 

Esta visão de mundo, centrada na existência de um indivíduo autônomo, movido por 

uma racionalidade que o levaria a maximizar seus rendimentos e benefícios 

econômicos, colide com a observação do cotidiano de nossa sociedade. Isto ocorre, 

particularmente, nas grandes cidades onde, ao lado da notória desigualdade social, 

geradora de tensões e conflitos, as diferenças de interpretação e construção da 

realidade estabelecem descontinuidades culturais que repercutem em todo o sistema 

de relações sociais [e com a cidade]. (...) Não se trata de apenas apontar a 

coexistência de diferentes visões de mundo e estilos de vida. É fundamental 

perceber como indivíduos lidam e se deslocam entre códigos e mundos 

diferenciados quanto aos valores, orientações e sistemas classificatórios.   

 

 

Assim sendo, nos concentraremos em apreender as evidências de uma experiência de 

vida rural, indissociavelmente vinculada a um novo modo de vida, o urbano; a regular as 

reorganizações efetivadas pelo sujeito em sua jornada no meio urbano. O ponto fundamental 

de nossa análise, é que, justamente por ser a urbanização um fenômeno recente no Brasil e, 

principalmente, na região Centro-Oeste (SANTOS, 2009); os sujeitos que aí habitam têm 

pouca experiência de vida em um ambiente que não o rural.  

Esse fator impacta diretamente as relações deste com o universo citadino. Assim, 

para gerir os conflitos que se anunciam neste “novo modo de existir” não há um cabedal 

anterior. Não lhes é possível consultar experiências passadas, uma vez que, estas, acumuladas 

ao longo da existência de seus antepassados, se verificaram em um mundo rural. 

Não se trata aqui de uma problemática explícita. Isso porque, as mudanças acima 

enunciadas não são percebidas claramente pelos atores sociais, ocorrem de roldão. A 

premência da vida na metrópole conduz a relações impessoais. Há um sentimento presente de 

instabilidade. Os sujeitos são conclamados a um reajustamento contínuo para viabilizar sua 
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existência na cidade. Para tal, contam apenas com sua experiência pretérita, vivida ou 

absorvida, de uma vida rural.   

1.4 Valparaíso de Goiás: o direito à cidade e as negociações espaciais como invenção do 

modo de vida citadino. 

Entender as relações sociais em municípios goianos “recentes” por meio dos 

conflitos, pelo processo de conquista do espaço na cidade parece-nos paradoxal à medida que 

a expansão urbana se intensifica e as conquistas dessa expansão exercem inegável melhoria 

sobre a vida em sociedade. As cidades crescem e atuam como foco de atração demográfica, a 

velocidade na alteração do ingrediente populacional resulta em aparente perda/busca de 

identidade do sujeito metropolitano. Este se dilui em meio à multidão, perde sua capacidade 

de viver a cidade. O que se entende por não desflorar suas referências pretéritas, mas cultivá-

las como recurso aos desafios cotidianos da vida urbana. 

Mediante o exposto pode-se constatar que com a expansão urbana em municípios da 

AMB e RMG, dentre outros, o território goiano adquire capacidade de atrair migrantes e, 

concomitantemente, retê-los nas últimas décadas. Estes estão distribuídos no estado de forma 

heterogênea. O que evidencia que as cidades ditas médias ou as comandadas pela metrópole 

têm capacidade de capturá-los.  

Assim, coube-nos desenvolver uma instrumentalização teórica e metodológica que 

atendesse às inquirições: que negociações são estabelecidas pelos habitantes, migrantes, em 

Valparaíso de Goiás em busca de um estilo de vida urbano? Intensificam as elevadas taxas de 

crescimento populacional em Valparaíso de Goiás os conflitos por uma vida na cidade? As 

elucubrações elaboradas nos induzem a pensar que tais problemas são relacionais. Dessa 

forma, problematizações outras se enunciam: que embates se materializam em Valparaíso de 

Goiás decorrentes da aparente inexperiência por parte de seus moradores da vida na 

metrópole?  Como a condição de sujeito oriundo do meio rural contribui para a elaboração de 

uma experiência de vida na cidade?            

            Infere-se que o caminho para elucidarmos tais questões é entender as “negociações 

espaciais” desenvolvidas pelos sujeitos no município de Valparaíso de Goiás e sua inserção 

social na cidade. A interpolação no modo de vida citadino, enquanto ser que se constitui no 

ambiente urbano para, assim, garantir a materialização de um modo de vida, efetivado pelas 

lutas na “invenção” do espaço para a coexistência. Não como viver na cidade, mas como viver 

juntos na cidade. 
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 As respostas emergidas nessa incursão pelo gradiente da cidade nos fizeram presumir 

que os sujeitos ao cultivarem fatores de persistência ou permanência
24

 da experiência rural, 

encontram dificuldades para a apropriação do espaço urbano. Nesse sentido, torna-se 

relevante conhecer os conflitos existentes pela aparente “vida simples” deixada no ato de 

migrar em busca da oportunidade
25

 por uma vida melhor na cidade. Essa confrontação pôs em 

relevo a “invenção” dos habitantes de Valparaíso de Goiás para a negociação espacial das 

trajetórias que se intersectam no município. Estas se encontram interconectadas por 

reminiscências do meio rural e por experiências de vida urbana. O sujeito, nesta condição, 

transita entremundos.   

               A impossibilidade de amalgamar os modos de vida, rural e urbano, repercute-se de 

forma contundente na materialização do modo de vida na cidade. Explica-se. Por ser quem 

experiencia a cidade herdeiro da mesma condição que o orienta, ou seja, oriundo de uma 

condição de vida calcada no ambiente rural; torna-se conflituoso o existir neste ambiente, uma 

vez que não se pode pautar por experiências anteriores. A gestão dos conflitos materializados 

no espaço urbano tem por paradigma o mundo rural e este, em muito difere do novo espaço, 

ainda em construção. De acordo com Brito e Pinho (2012, p.18): 

 

O processo de urbanização no Brasil é determinante na conformação estrutural da 

moderna sociedade brasileira, principalmente, a partir da segunda metade do século 

vinte. Não é só o território que acelera o seu processo de urbanização, mas é a 

própria sociedade brasileira que se transforma cada vez mais em urbana. O urbano 

passa a ser o lócus privilegiado das atividades econômicas mais relevantes e da 

grande maioria da população, assim como difusor de uma nova cultura, de novos 

padrões de relações sociais.                

                                                           
24

 Candido (1971) utiliza os conceitos de persistência ou permanência para explicar as continuidades dos modos 

tradicionais de vida. Estes se efetivam no espaço rural. Associados ao conceito de arquétipo, elaborado por Jung 

(2014), os conceitos referidos balizaram a análise dos fenômenos relacionados a uma coexistência de mundos no 

ambiente urbano. Cf. CANDIDO, Antonio. Os parceiros do Rio Bonito: Estudo sôbre o caipira paulista e a 

transformação dos seus meios de vida. 2ª ed. Editora: Livraria Duas Cidades. São Paulo, 1971. 285p.; JUNG, 

Carl Gustav. Cf. nota de rodapé 13. 
25

 O verbete oportunidade é descrito no Dicionário de Sociologia elaborado por Johnson (1997, p. 162) como um 

“termo usado para descrever diferenças de classe Social.” Para tanto, o autor se serve da definição de “CLASSE 

SOCIAL” elabora por Weber na qual “o termo implica o acesso de pessoas a bens e serviços, em especial na 

medida em que eram distribuídos através de MERCADOS. Incluíam eles bens materiais, como alimento e 

habitação; serviços como tratamento médico, proteção policial e contra incêndios, educação pública; e produtos 

culturais como arte, música e conhecimento. (...).” Cf. JOHNSON, Allan G. Dicionário de Sociologia: Guia 

prático da Linguagem Sociológica, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. A ideia de oportunidade elaborada por 

Pechman (2014) encontra-se associada às conquistas materiais responsáveis por melhorar o padrão de existência 

do sujeito. Assim sendo, encontrar uma colocação no mercado de trabalho, comprar a casa própria, adquirir o 

carro próprio, são exemplos de oportunidades que o sujeito – em nossa percepção da categoria em evidência –, 

ao migrar do campo, busca encontrar no ambiente urbano. Cf. KUSTER, Eliana; PECHMAN, Robert. O 

chamado da cidade: ensaios sobre a urbanidade. Editora: UFMG. Belo Horizonte, 2014. 315p. Ambas as 

interpretações se coadunam para respaldar a leitura da categoria oportunidade por nós empregada. 
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As considerações de Brito e Pinho (2012) são corroboradas pelo Censo/IBGE de 

1970 quando foram divulgados, pela primeira vez na história do instituto, dados referentes à 

contagem da população brasileira em que as pessoas que residiam nos espaços urbanos 

ultrapassaram aquelas residentes no meio rural. Tal ocorre a partir da segunda metade da 

década de 1960. 

Constata-se assim que o país inaugura o seu momento na história como uma 

sociedade moderna que se constitui em significativas transformações sociais, políticas, 

econômicas, culturais e demográficas pelo acelerado processo de urbanização. Entretanto, 

essa sociedade, dita moderna, traz em seu “mapa genético” códigos de um mundo rural. 

Para os autores acima referenciados, o acelerado crescimento da urbanização, por ser 

um fenômeno recente no Brasil, resulta do movimento interno efetivado pela migração. Em 

destaque a que se efetiva do campo para as cidades. As elevadas taxas registradas entre os 

anos de 1950 e 1980 com variações de suas médias entre 4 e 5% ratificam as afirmativas dos 

autores.  

A partir desta última, década de 1980, as taxas de migração foram decrescendo, 

chegando à primeira década do século XXI com 1,7%. A redução, em relação às taxas 

anteriores é significativa. Percebe-se um arrefecimento, mas não uma estagnação, no 

movimento migratório em relação ao ritmo das décadas anteriores. Ressaltam ainda os autores 

que no início desse acelerado crescimento urbano as altas taxas de fecundidade contribuíram 

para o fenômeno. Embora estas desde meados dos anos sessenta venham reduzindo. 

Dessa forma, pode-se assegurar que as elevadas taxas de crescimento da urbanização 

no Brasil se deram em função da migração interna. Brito e Pinho (idem) apontam um 

elemento novo neste acelerado crescimento urbano, no período que vai de 1960 aos fins dos 

anos oitenta. Nesse momento o número de pessoas que compõem as famílias migrantes 

aumenta. Surgem para dados estatísticos os filhos dos migrantes rurais nascidos na cidade.  

Os autores nomeiam esse fenômeno de “efeitos indiretos da migração”.  

O aumento no número de integrantes nas famílias migrantes coaduna com a 

mecanização no campo. Esta vai liberar grande contingente populacional. O que intensifica o 

movimento migratório para experimentar a vida na cidade. Em Goiás, essa experiência é 

também verificada. Observa-se elevado grau de urbanização nos municípios que foram 

capturados por Goiânia e Brasília à época de suas edificações e consolidação como 

centralidades regionais.  
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      Tabela 01- Goiás e Brasil: população por situação de domicílios (1.ooo hab.)* 
 

Ano 
Goiás Pop. 

Total 
Grau de 

Urbanização 
(%) 

Brasil Pop. 
Total 

Grau de 
Urbanização 

(%) Urbana Rural Urbana Rural 

1940 – – – – 12.880 28.356 41.236 31,24 
1950 246 969 1.215 20,25 18.783 33.162 51.945 36,16 
1960 575 1.338 1.913 30,06 31.303 38.767 70.070 44,64 
1970 1.237 1.702 2.939 42,09 52.085 41.054 93.139 55,92 
1980 2.401 1.459 3.860 62,2 80.437 38.574 119.011 67,31 
1991 3.248 371 4.019 80,82 110.991 35.834 146.825 75,59 
2000 4.397 607 5.004 87,87 137.954 31.845 169.799 81,22 

2010 5.421 583 6.004 90,29 160.926 29.830 190.756 84,36 
2012 5.765 530 6.295 91,58 167.015 29.862 196.877 84,33 

   Fonte: IBGE
 
1940, 1950,1960,1970,1980,1991,2000,2010 e 2012; IMB/Segplan-GO, 2014. 

   Elaboração: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2015. 
*
Dados aproximados e arredondados. 

 
 

O processo de urbanização nesses municípios encontra-se regido pela metrópole. 

Alguns foram incorporados a esta como Campinas em Goiânia; Brazlândia e Planaltina em 

Brasília. Outros sofreram fragmentações ou perderam habitantes, como o município de 

Luziânia-GO no chamado Entorno Sul do Distrito Federal. Este se “fragmenta” para dar 

origem, na década de 1990, aos municípios Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso de 

Goiás.  

Em leituras realizadas verificamos que vários autores, pesquisadores da geografia e 

de outras ciências sociais, através de diversas temáticas abordam as questões investigadas 

para essa pesquisa. O estudo tornou-se assim, objeto de um olhar interdisciplinar. A 

complexidade existente no contexto socioespacial objetivo e subjetivo das cidades que se 

constituíram no Cerrado goiano e sua conformação nos espaços metropolitanos é tema 

proposto por: Lefebvre (2000); Harvey (1980); Lojkine (1997); Gottdiener (1993); Massey 

(2012); Geiger (1999); Norbert Elias (1998); Estevam (1994); Bertran (2011); Chaveiro 

(2009, 2011); Arrais (2013); Abreu (1994); Gomes (2008); Santos (1998), Almeida (2005), 

Cavalcanti (2007), dentre outros. Uma recorrência se evidencia nos trabalhos citados. Todos 

buscam entender, através da leitura da cidade, as relações que se efetivam nos espaços 

urbanos na contemporaneidade. 

 Em todos eles, é recorrente a concepção da existência de lacunas no que tange às 

investigações sobre as representações de várias categorias pululam na cidade. Assim, o estudo 

que ora apresentamos buscou contribuir para o preenchimento de algumas das referidas 

lacunas. Para tal, nos empenhamos em evidenciar os critérios de negociação e apreensão do 

urbano e da cidade por parte dos habitantes do município de Valparaíso de Goiás. 

Torna-se este espaço a arena da inevitabilidade do conflito na cidade. As múltiplas 

trajetórias de seus moradores lançam luz sobre um desafio, o de conviver. Este, 
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inexoravelmente, dá contorno político à negociação. Esta, como assevera Massey (2012), 

pode ser alcançada ou não. Infere-se daí que os espaços variam através do tempo. Assim 

também são os ajustamentos das formas “provisórias” da vida urbana. Espaço e tempo são 

gradientes para a viabilidade destas negociações.        

  Elegemos como recorte temporal a orientar nossas reflexões o momento em que o 

estado de Goiás adquire capacidade de capturar e reter migrantes. Tal momento é evidenciado 

nas últimas décadas do século XX. Assinala-se que estes migrantes estão distribuídos de 

forma heterogênea no espaço goiano. Tal constatação confirma também que Goiás é o estado 

mais populoso do Centro-Oeste. Valparaíso de Goiás ecoa essa constatação por sua 

especificidade demográfica e espacial. 

A dispersão populacional que se efetiva no espaço goiano não é aquela demonstrada 

pela distribuição regular da população urbana no território. Esta se caracteriza pela 

apropriação e uso diferenciado dos espaços. Não estamos aqui a negar a dispersão do tecido 

urbano da cidade, entretanto, cabe-nos salientar que nem todos os sujeitos se apropriam de 

forma equânime do cito espaço. Fenômeno que é verificado, com maior intensidade, nos 

municípios das metrópoles Goiânia e Brasília. 

Dito de outra forma, quanto maior a concentração de pessoas em um espaço de 

vivência, maior a incidência de conflitos. Análises das relações do sujeito no espaço urbano, 

com enfoque no município de Valparaíso de Goiás, no contexto da AMB, corroboraram para 

a tese aqui apresentada.  Por ser uma cidade constituída por migrantes, guarda condições do 

lugar de origem de seus moradores. Estes, na maior parte das vezes, mantêm estreitos 

vínculos com o meio rural. Apresentam pouca vivência do meio urbano. Tal condição nos 

coloca o desafio do entendimento das referidas relações.  

No final da década de 1970, com a preocupação voltada ao planejamento urbano, 

vários autores
26

 introduziram no Brasil uma análise do pensamento crítico para o estudo do 

espaço urbano. Tal propositura era tipificada por um fazer para além do apontamento de 

problemas. Buscava-se apontar possíveis soluções. Assinalamos que alguns assim o 

procederam não por inquietação teórica. Usaram das proposições da “geografia crítica” para 

escapar da tendência neopositivista.   

O redimensionamento dos estudos urbanos, na linha de ação dos autores que 

aderiram às inovações propostas pela dita “geografia crítica”, para fugir ao neopositivismo, 

apontava para a análise da construção do espaço urbano a partir da lógica da cidade enquanto 

                                                           
26

 Lefebvre (2012); Harvey (1980); Lojkine (1997); Villaça (2001); Santos (2009). 
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mercadoria. Os estudos realizados por esses autores nos permitiram apreender os meandros do 

sistema capitalista no enquadramento do sujeito.  Entendemos que não há como se efetivar 

uma análise do espaço urbano isolado da lógica econômica. Assim sendo, os mesmos 

configuraram aporte teórico para o presente estudo.       

Pelas considerações apontadas, o município de Valparaíso de Goiás se revelou 

propício enquanto objeto que nos ensejou ao estudo do espaço da cidade goiana na metrópole 

como unidade recente do diverso, do contraditório. Estes elementos se encontram na base de 

explicação da realidade urbana e como produto social que se faz historicamente.   

Considerando a historicidade urbana do município, verificamos a pertinência do 

emprego das categorias tempo e espaço enquanto estatutos epistemológicos. Assim sendo, a 

abordagem integrada das referidas categorias respaldou nossas elucubrações. Segundo 

Norbert Elias (1998, p.34-5), a concepção de “tempo” não tem se apresentado estática no 

decurso das experiências humanas: 

 

(...) a experiência humana do que chamamos “tempo” modificou-se ao longo do 

passado, e continua a se modificar em nossos dias, não de um modo histórico ou 

contingente, mas de modo estruturado, orientado e, como tal, passível de explicação. 

(...) O conceito de tempo, no uso que fazemos dele, situa-se num alto nível de 

generalização e de síntese, que pressupõe um riquíssimo patrimônio social de saber 

no que concerne aos métodos de mensuração das sequências temporais e às 

regularidades que elas apresentam. 

 

  

Por essa lógica infere-se que assim como a concepção temporal sofreu alterações, o 

mesmo ocorreu com o entendimento das ações humanas. Este deve ser pensado a partir das 

relações espaço/tempo no contexto estudado. Sob a perspectiva do estudo, em consonância 

com o autor, vislumbramos a possibilidade de compreender o habitante de Valparaíso de 

Goiás em sua relação com a cidade no decorrer de sua vivência.  

Partindo da premissa de que toda manifestação do sujeito na cidade tem por aporte 

uma experiência rural, infere-se que o tempo que referencia as experiências urbanas é o tempo 

da história das experiências passadas. Uma vez que estas se deram em um ambiente rural, é 

por esse arcabouço que o sujeito efetua uma leitura do meio urbano. Sua vida no meio rural 

baliza as negociações pela sobrevivência no mundo da cidade. 

Na urdidura dos elementos que coexistem nas relações do sujeito com o meio urbano 

e pelas imbricações que ora emergem, coadunamos o emprego da categoria tempo à categoria 

espaço. As palavras de Massey, (2012, p.15) reforçam o raciocínio. Afirma a autora que “Se o 

tempo é a dimensão da mudança, então o espaço é a dimensão do social: da coexistência 

contemporânea de outros.” Desta feita, o estudo do meio urbano somente poderá revelar-se 
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emblemático se, ao evidenciarmos as cidades existentes nas cidades, considerarmos o tempo e 

o espaço de construção das mesmas. Assim é que, nas tramas entre tempo e espaço se 

materializou o cabedal necessário para que as elucubrações anteriormente expressas fossem 

corroboradas ou rechaçadas. 
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CAPÍTULO II 

O URBANO E O RURAL: PERCEPÇÕES SOBRE A CIDADE DE PAU-FRANÇA, 

INHAMBANE-MOÇAMBIQUE E VALPARAÍSO DE GOIÁS-BRASIL 
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O urbano e o rural: percepções sobre a cidade de Pau-França, Inhambane-Moçambique 

e Valparaíso de Goiás-Brasil 

 

Da Terra fixa à construção de uma concepção de planeta móvel, girando em torno de 

si mesmo e do centro do Universo (o Sol), do mapa em T-O ao mapa de Mercator, 

da Europa como centro do Universo à Europa como continente hegemônico (na 

parte superior e no centro dos mapas), da relação de suserania à propriedade privada 

da terra agrícola, dos caminhos à construção das estradas, dos feudos à retomada das 

cidades, o que se observa é uma transformação radical na concepção ocidental de 

espaço e espacialidade fundada, até mesmo, na apropriação e transformação 

generalizada de novos (e, até então, desconhecidos) territórios. 

SANTOS, Douglas. (2002, p.30). 

 

 Para a aventura de descobrimento ensejada pelas palavras de Santos (2002), 

necessário se faz nos colocarmos no espaço a ser desvendado.  Calvino (2003), em sua obra 

As cidades invisíveis, nos faz perceber que somos todos viajantes a peregrinar por 

desconhecidas cidades. Buscamos, em nossos relatos sintetizá-las. Em nossas memórias, 

eternizá-las. À medida que adentramos as mesmas, nossa narrativa flui prenhe de impressões. 

Nosso olhar é capturado pelas muitas gêneses ali registradas. Somos instados a buscar na 

forma física semelhanças com lugares conhecidos. Porém, cada cidade é resultante do passado 

inscrito no espaço. Assim sendo, estas guardam peculiaridades manifestadas do seu tempo 

histórico.  

A singularidade existente, não impede, entretanto, que estabeleçamos alguns 

comparativos. Eis a proposta para o capítulo presente. Aproximar, por nossas análises, as 

cidades de Pau-França, Inhambane-Moçambique e Valparaíso de Goiás-Brasil. A um primeiro 

momento, as diferenças podem parecer significativas. E o são, se os elementos ressaltados 

pautarem-se por características econômicas, históricas ou mesmo geográficas. Porém, 

aplicamos uma espécie de filtro que visa aproximar realidades tão díspares.  A coexistência do 

urbano e do rural no espaço da cidade.  

A geografia é o condutor no caminho pelo qual trilhamos em nossas incursões. Por ela 

buscamos deslindar a história e as características das cidades exteriores ao contexto nacional. 

As transformações econômicas, sociais e políticas ocorridas em âmbito mundial nos 

conclamam a um estudo acurado. O espaço de materialização das referidas transformações é, 

eminentemente, o urbano. Assim é que, o estudo das cidades assume proeminência. Estas, em 

todos os lugares do mundo, apresentam diferenças e convergências. O estudo comparado de 

cidades se faz pertinente no sentido de melhor entendermos o local a partir de uma lente 

mundializada. 
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Importante ressaltar que, embora o filtro aplicado tenha o sentido de indicar 

similitudes, as particularidades expressas em cada uma das cidades elegidas foram reportadas. 

Enquanto elementos compositores do tecido urbano em análise não podem ser 

desconsideradas do contexto. Não houve de nossa parte a intenção de estabelecer uma 

hierarquia de uma cidade sobre as outras. Isso porque, partimos do pressuposto de que as 

cidades, enquanto construções humanas apresentam padrões característicos da ação antrópica. 

Neste sentido, optamos por sublinhar em separado nossas impressões acerca das referidas 

cidades.  

Pau é uma cidade medieval, localizada aos pés dos Pirenéus. Seu nome, assim como o 

é hoje, surge no século XII, regulamentado por uma Carta Patente. Como todas as cidades 

medievais, Pau, por sua localização, possuía uma importante feira. A história da fundação da 

cidade guarda estreita relação com o rio Gave. Isso porque foi erigida para controlar a 

passagem pelas águas do rio que servia de ligação entre o Mediterrâneo e o oceano Atlântico. 

Já no século XIX, a cidade entra na rota do turismo internacional. Dentre os fatores 

favoráveis, destaca-se sua proximidade com a cidade de Lourdes; importante centro de 

peregrinação dos católicos.  

Entretanto, sua economia permanece eminentemente rural
27

. Somente a partir da 

segunda metade do século XX, essa realidade se transforma. A cidade de Pau, em função da 

descoberta de um campo de gás na região vizinha de Lacq, tem instalada em seu espaço uma 

empresa petrolífera. A partir de então registra um crescimento planejado que se reflete na 

população e na economia. Ainda assim, é possível identificar aí uma coexistência 

rural/urbano. 

Inhambane-Moçambique, por sua vez, é uma cidade que, embora não sendo medieval, 

tem estreito vínculo com o mundo europeu. Foi colônia de Portugal até o ano de 1975. 

Localizada na região sul de Moçambique, situada a cerca de 500 km a norte da cidade 

de Maputo; com uma área de 68.775  km², esta província está dividida em 12 distritos. 

Limitada a Norte pelas Províncias de Manica e Sofala, a Sul e Leste pelo Índico e a Oeste pela 

Província de Gaza, Inhambane oferece fácil acesso ao mar.  

Ao aportar na província de Inhambane no ano de 1498, não passaram despercebidas 

aos portugueses as condições naturais favoráveis ao estabelecimento de um entreposto 

comercial. Assim, a cidade torna-se de relevância na rota do comércio marítimo. Inhambane 
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Cf. Institut National de la Statistique et des Études Économiques-INSEE, 2012. Disponível em: 

<https://www.insee.fr/fr/accueil>. Acesso em: 28/09/2016.  
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possui forte apelo ao turismo ambiental. Suas praias, pouco utilizadas para fins turísticos, 

configuram-se potenciais áreas de exploração. Também o comércio é atividade de destaque na 

economia local
28

. Entretanto, as relações campo/cidade encontram-se bastante intensificadas 

nos dias que seguem. 

A cidade de Valparaíso de Goiás-Brasil é dentre as demais a mais nova. Sua fundação 

data da última década do século XX. É resultante da expansão demográfica para o Centro-

Oeste do país. No estado de Goiás encontra-se dentre as mais populosas cidades. Nasce no 

contexto da construção da nova capital federal, Brasília. A capital da república, não tendo sido 

criada para abrigar os migrantes que a construíram, impele-os para suas adjacências. Por sua 

proximidade com a referida capital, Valparaíso de Goiás torna-se uma das opções de destino 

final destes sujeitos. A cidade é eminentemente urbana, não possuindo assim espaço rural. Por 

ser uma cidade de história recente, Valparaíso de Goiás enfrenta dificuldades para gerir os 

problemas urbanos.  

Seu espaço é arena de conflitos para a acomodação da vida na metrópole. Os 

moradores da cidade, embora aí residindo, têm os olhos voltados para a vida no Distrito 

Federal. É no referido local que os mesmos materializam sua existência. Assim sendo os 

moradores de Valparaíso de Goiás vivem em um permanente estado de ubiquidade
29

. Pelo 

expresso, a cidade não deveria abrigar manifestações do rural, uma vez que seus moradores 

encontram-se aparentemente capturados pela vida na metrópole. Entretanto, em nossas 

experiências peripatéticas pela mesma, nos deparamos com elementos do mundo rural em 

meio ao urbano.  

As informações acima narradas tratam de impressões primeiras do trabalho de campo 

realizado nas cidades de Pau, Inhambane e Valparaíso de Goiás. Não nos delongaremos em 

descrições historiográficas sobre as mesmas. Não por considerar os aspectos da historiografia 

das cidades irrelevantes, mas por entendermos que o aprofundamento no contexto 
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 Cf. AZEVEDO, Helsio Amiro Motany de Albuquerque. A segurança em territórios turísticos: o caso do 

município de Inhambane em Moçambique. Tese defendida no Instituto de Estudos Socioambientais da 

Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2014. 266f. 
29

 Silva (2014) afirma que o estado de ubiquidade do cidadão valparaisense se deve ao fato de que este, tendo 

migrado com destino ao Distrito Federal, não consegue estabelecer moradia aí. Vê-se constrangido a residir nas 

cidades da Área Metropolitana do referido distrito. Entretanto, toda a sua existência se materializa em solo 

distrital. É neste espaço que o sujeito trabalha, estuda, se diverte e se serve dos equipamentos públicos locais. Sai 

bem cedo para suas atividades diárias, retornando para o seu local de residência somente à noite. O cotidiano 

descrito cria nestes sujeitos um intercâmbio maior com o quadrilátero do que com a cidade que o acolheu para 

morar. Assim sendo, o sonho de um dia residir no Distrito Federal é retroalimentado diuturnamente. Tal 

condição impede o enraizamento dos mesmos no lugar de residência. Para maior aprofundamento, cf. SILVA, 

Eliete Barbosa de Brito. Valparaíso de Goiás-GO: o lugar das identidades, as identidades do lugar. Dissertação 

de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em de História da Universidade Federal de Goiás. 

Goiânia, 2014. 226p. 
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historiográfico seria algo além de nossa proposta inicial; captar a coexistência dos espaços 

rural/urbano nas cidades. Para tanto, seguimos no registro de nossas impressões quando das 

incursões nas cidades de três distintos continentes, Europa, África e América.  

2.1 O urbano e o rural: uma experiência peripatética pela cidade de Pau-França 

O desafio que se impõe ao pesquisador, para desvelar um determinado objeto, é 

reputar os múltiplos ângulos que este possui. Somente considerando as variadas abordagens 

alcançará ele, interpretações mais amplas. Assim, “A questão é começar a pesquisar sem 

atribuir qualquer superioridade intelectual a uma tendência ou a outra” (BERDOULAY, 2003, 

p.51). Agindo de forma diversa, pode o pesquisador incorrer no insucesso e constatar que seja 

qual for sua interferência; ela deve ser munida de um sentido político e ideológico.  

Sublinha o autor referido que o geógrafo deve tomar “cuidados metodológicos” para 

não priorizar ideias “preconcebidas [fenômenos]” que se materializam em um contexto. Tal 

observância o afastará das “armadilhas metodológicas” que despontam no decorrer da 

pesquisa. O que se justifica pela preocupação em deixar elucidado que as questões sociais são 

envolvidas por um viés sociológico e contextual.  

Nesse sentido, para dar ênfase à referida abordagem, Berdoulay (idem) postula serem 

as ideologias de fundamental importância em relação às instituições. Pela lógica, as “ideias 

geográficas” sustentadas pelos indivíduos ou grupos sociais se encontram em constante 

mudança. Alteram sua conjunção e permitem a compreensão apoiada numa concepção 

sociológica.  

Dito em outras palavras, o que se propõe é uma leitura contextual, na qual o sujeito e a 

comunidade são considerados em seu conjunto interativo. Assim sendo, os relatos sobre Pau-

França, aqui registrados, resultam de uma experiência peripatética de um brasileiro em suas 

peregrinações pela Europa. Portanto, o ponto central para o registro de nossas percepções da 

cidade foi um deslindar do universo apreendido. 

Essa preocupação, por uma análise do objeto em sua totalidade, expressa em 

Berdoulay, é corroborada por Santos. Para este (SANTOS, 2014, p.63), a “geografia deve 

preocupar-se com as relações presididas pela história corrente”. Essa afirmativa nos leva a 

inferir que as ações humanas no tempo presente possuem uma intrínseca relação com as ações 

do passado. 

 Embora pretéritas tais ações não se encontram esvaziadas de simbologias e 

significados; da continuidade dos anseios da sociedade para conduzir o futuro. Assevera o cito 

autor, coadunando as assertivas elaboradas por Berdolay, que tais considerações apontam para 



101 
 

  

os cuidados que o geógrafo deve tomar ao analisar o espaço pela abrangência 

espaciotemporal, ou seja, por sua totalidade. As palavras de (SANTOS, 2014, p.64) põem em 

relevo e garantem as afirmativas aqui impressas: 

 

O geógrafo seria funcionalista se levasse em conta apenas a função; e estruturalista 

se apenas indicasse as estruturas, sem reconhecer o seu movimento histórico ou a 

relação social sem o conhecimento do que o produziu. Impõe-se, na análise, 

apreender objetos e relações como um todo, e só assim estaremos perto de ser 

holistas, isto é, gente preocupada com a totalidade. 

 

 

Portanto, a contribuição de Santos é instigar-nos a uma base teórica cristalizada pelos 

fenômenos espaciais, pois “(...) só através de um ponto de vista holístico é que se pode 

compreender uma totalidade” (SANTOS, 2014, p.71)
30

. Respaldada pela abordagem do autor, 

nossa análise na cidade de Pau adquire primazia quando de nossa visita à Université de Pau et 

des Pays de l’Ador. Esta ocorreu no “II Colóquio Internacional Franco-Brasileiro Estudos 

Comparados de Epistemologia e História da Geografia”, realizado de 10 a 13 de maio de 

2016. 

Resulta o mencionado colóquio das relações acadêmicas estabelecidas entre a França e 

o Brasil. Permitiu-nos, por meio de uma Missão Científica
31

; discussões e diálogos 

intermediados pela Geografia. Os debates concorreram para compreendermos a conformação 

da rede acadêmica que se entretece no âmbito dos dois países. Nesta trama são intercambiadas 

as produções e concepções dos intelectuais que, em contato, se imbricam na construção de 

uma leitura plural dos fenômenos urbanos. Destacamos as relações envidadas pelo sujeito 

para a existência na cidade. 

Nos termos de uma análise que prime pela totalidade, Lefebvre (1999) nos incita a 

pensar a cidade enquanto repositório das ações e relações humanas no espaço e no tempo. Por 

tal assertiva, consideramos a relevância de afirmarmos que campo e cidade “nasceram 

juntos”, caracterizados por um dado “modo de produção” no qual se insere o respectivo 

fenômeno. Dessa forma, é lícito reafirmar que a totalidade se constitui na tessitura “da prática 

e da história”, na produção do espaço para a materialização da vida (LEFEBVRE, idem). 

                                                           
30

 Santos assevera que para melhor compreender em sua totalidade a organização espacial de um dado lugar ou 

região é imperativo levar em consideração as categorias estrutura, processo, função e forma. Cf. SANTOS, 

Milton. Espaço e Método. 5ª ed. Editora da Universidade de São Paulo, 2014. 120p. 
31

 Constituída por professores e alunos do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Estudos Socioambientais 

da Universidade Federal de Goiás IESA/UFG. 
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A proposta aqui enunciada para a análise da cidade de Pau
32

 segue as suposições 

mencionadas para compreender um espaço que parece se amalgamar com o campo por sua 

aparência urbanizada. Fenômeno que os faz materializar-se, campo e cidade, como “um 

continuum, sem nenhuma distinção bem definida” (BERDOULAY, 2003, p.51). Na inter-

relação estabelecida pela cidade e suas adjacências, interligadas por fluxos e vetores como 

vias de circulação, pessoas, mercadorias, capital, ideias, consumo, equipamentos, dentre 

outros, se desdobram oportunidades para o estudo. 

Torna-se pertinente relatar nosso primeiro contato com o espaço francês, ainda de 

“cima”, para tecer considerações à cidade de Pau. Tal se deu pela lente da câmera posta da 

janela do avião. Encontrava-se esta direcionada ao registro das impressões a partir do espaço 

aéreo francês. A vista descortinada remeteu-nos ao pensamento miltoneano. O cenário 

apresentava-se recortado de formas geométricas. A ação antrópica ali se fazia evidente. 

Segundo o autor, “Dentro da natureza modificada pelo homem, os níveis de 

organização são tão diversos quanto o são os níveis de humanização da natureza” (SANTOS, 

2014, p.88). A algumas centenas de metros de altitude, nas proximidades de Paris, pudemos 

apreender o solo parcelado em formas retangulares. Neste, as práticas de cultivo agrícola, 

intercaladas por paisagens, sugeriam uma simbiose com a cidade. 

As palavras de Santos contribuíram para a interpretação ora registrada. Confirmaram 

que, através dos tempos o espaço adquire interferências da ação do homem para a 

possibilidade de sua incorporação à natureza. Dessa forma, permitiu-nos constatar que os 

sujeitos se fundem a esta por sua contingência técnica, cultural, socioeconômica e política. 

Por tal lógica, o espaço urbano é percebido como “meio natural” por ser constituído e 

preenchido com “a concentração de tudo o que existe no mundo, na natureza, no cosmos: 

frutos da terra, produtos da indústria, obras humanas, objetos e instrumentos, atos e situações, 

signos e símbolos” (LEFEBVRE, 2002, p.46). Assim sendo, a construção elaborada, a partir 

do registro que segue, foi a de um espaço uníssono. 
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 Apreensão peripatética dos meandros da cidade. 



103 
 

  

 
Figura 13- Vista aérea das proximidades de Paris-França. Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

Uma análise holística da imagem nos faz supor um espaço campo/cidade integrado. 

O solo recortado por atividades várias se apresenta como obra de arte de caprichoso pintor. As 

cores se harmonizam na “composição perfeita” de um mosaico construído pela “natureza”. As 

formas urbanas se encaixam com as formas rurais numa conexão “harmoniosa”. Não sendo 

possível afirmar se o campo adentrou a cidade ou vice-versa. Não há ali preponderância de 

um sobre o outro, apenas complementariedade. 

A partir da intensificação dos fenômenos migratórios campo/cidade estabeleceu-se 

uma mítica de inferioridade do primeiro em comparação com o segundo. A cidade era 

entendida como espaço de modernidade e o campo como a negação desta. Santos (2014) 

elaborou críticas contundentes às concepções que estabelecem campo-cidade enquanto pares 

binários opostos. Afirma o mesmo que a relação estabelecida pauta-se em uma 

“complementariedade e seu exercício sobre uma porção do espaço” e não em uma 

subordinação de um ao outro. Em suma, nos dizeres do autor (idem, p. 93): 

 

O que distinguirá a região urbana e a região agrícola não será mais a especialização 

funcional, mas a quantidade, a densidade e a multidimensão das relações mantidas 

sobre o espaço respectivo. A noção de oposição cidade-campo torna-se, desse modo, 

nuançada, para dar lugar à noção de complementariedade e seu exercício sobre uma 

porção do espaço.  Sem dúvida, o espaço total de um país é solidário, portanto 
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complementar. Aqui, porém, trata-se de cooperação a uma escala inferior, isto é, à 

escala do processo imediato da produção e/ou do consumo. 

 

 

Assim sendo, uma “região urbana” não se distingue de uma “região agrícola” a partir 

de sua capacidade por atrair ou não capital. O que é relevante no contexto é a relação que esta 

possui com aglomerações urbanas, configurando-se as chamadas “zonas motoras”. Os 

mecanismos que sustentam a região urbana concentram-se nas regiões agrícolas e vice-versa. 

A consolidação do consumo e da produtividade é resultante da composição estabelecida entre 

ambas. Dessa forma, o capital torna-se cristalizador da contiguidade ora estabelecida. A 

leitura a partir de tal pressuposto reafirma a importância do meio rural para a formação do 

sujeito. 

Ao trilhar os caminhos entre as cidades francesas – Toulouse a Pau – constatamos a 

recorrência do cenário registrado nos arredores de Paris. Descortinaram-se ante nós 

evidências de aglomerados urbanos “dentro” dos campos de cultivos. Por vezes, fomos 

levados a afirmar que estes se encontram “contidos” naqueles. Novamente, rural e urbano se 

congregam na elaboração da poética do espaço francês.  

Com origem na montanha dos Pirinéus os rios, com destaque para o rio Gave, que 

banha a cidade de Pau; quase sempre se esticam lado a lado com a linha do trem e chegam à 

próxima cidade. Suas águas fertilizam as áreas em seu derredor. Disputam espaços e se 

“infiltram” nos aglomerados urbanos. Esses diferem pelo quantitativo de seus habitantes ou 

das edificações. Na leitura dos autores Lefebvre (2002) e Santos (2014), pode-se inferir que o 

elemento diferenciador dos espaços campo e cidade, observados na rota Toulouse/Pau, resulta 

apenas nos fatores referidos. Ademais, os espaços urbano e rural se imbricam no fio dessa 

trama. Cidade e campo moldam-se interconectados nessa tessitura.  

Nas proximidades da cidade de Pau, é possível perceber, pela imagem abaixo, o 

imbricamento descrito. O espaço rural torna-se “urbano” pela infraestrutura aí materializada. 

As comodidades de uma vida na cidade estão presentes no meio rural. Assim sendo, o sujeito 

busca a cidade como elemento complementar de suas necessidades. Não sendo a residência no 

meio urbano uma condição para a qualidade de vida.  
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 Figura 14- Área rural nas proximidades da cidade de Pau-França.  Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da.   

 2016. 
 

Acerca de tais características, Berdoulay (2016)
33

 afirma que um significativo número 

de pessoas residentes no campo desloca-se diariamente para o trabalho em Pau. A rotina, 

contrária à ideia de um deslocar-se penoso, torna-se gratificante quando mensurada a 

satisfação por essa experiência de integração campo/cidade. Postula o referenciado autor: 

 

A cidade de Pau nasce no medievo, guarda resíduos do período de ocupação e 

dominação romana. Estes são elementos compositores de sua identidade regional. A 

cidade tem uma estreita relação com o campo.  A zona rural na França é muito bem 

equipada. Possui asfalto, energia elétrica, é um espaço moderno. Ao contrário do 

Brasil, campo e cidade são muito bem articulados. As pessoas que moram nesses 

espaços rurais trabalham na cidade. Muitos trabalham na universidade, na indústria, 

no comércio.  
 

Tais assertivas nos colocaram ante a persistência do passado numa combinação 

contemporânea. A cidade e o campo evoluíram para uma coexistência. Há uma reciprocidade 

entre o urbano e o rural. Os registros na paisagem e na forma de existir desses sujeitos são 

manifestações arquetípicas de uma existência pretérita. Obras artísticas e arquitetônicas, 

                                                           
33

 A fala aqui registrada decorre do trabalho de campo realizado na Comunidade/Aglomeração de Pau-Pirenéus 

quando da Missão Científica envolvendo professores e alunos do Programa de Pós-Graduação do Instituto de 

Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás IESA/UFG, 2016. 
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manifestações de épocas distintas, são testemunhos silenciosos de uma história de embates e 

permanências na urdidura socioespacial do contexto francês e europeu. 

Urgiu registrar, não apenas na memória, tais manifestações passado/presente. Assim, 

como contributo metodológico, fez-se pertinente o registro fotográfico.  Dessa forma, 

cristalizamos paisagens com especificidades próprias de espaços em movimento e em tempos 

diferentes. Gradientes sociais postos a conflitos e suas repercussões descortinaram-se ante 

nossos olhares atentos. Fomos instados na condição de leitores/pesquisadores a reputar para 

além do registro fotográfico, entretanto, não olvidamos dar abertura para que reações e 

emoções enquanto visitantes nos assolassem. Fundiu-se, desse modo, a cada imagem 

observada e re-fletida, um “novo” conceito revelado a cada leitura, observação e interpretação 

realizados. 

O emprego de imagens fotográficas é algo controverso. Há quem pondere que o 

recorte ali produzido é a expressão do olhar do fotógrafo, não configurando, pois, uma real 

expressão do objeto reproduzido. Outros, porém, afirmam ser este um artifício de relevância 

para o estudo de elementos da sociedade passada e presente. Reportando-se à polêmica do uso 

da fotografia Costa (2014, p. 93-4) assevera:  

 

Assim, (...) [a] fotografia cumpre sua função social de nos remeter ao transcurso da 

história das cidades e das civilizações modernas, situa-nos no espaço-tempo; coloca-

nos em situação com o passado próximo de uma sociedade urbana em trânsito e nos 

situa face às possibilidades de nosso presente fugidio. (...) O sujeito que divaga por 

uma cidade e busca os melhores fatos, fenômenos, rostos, ângulos para registrar 

estabelece um diálogo com o mundo, coloca-se diante do mundo como um ser em 

busca de si próprio e do outro – a fotografia faz-se instrumento de encontros e 

desencontros; propicia uma relação de alteridade face ao mundo mutante 

representado por sua vontade, medo, angústias e desejos. [A] fotografia não se 

encerra nem se inicia nela mesma. As representações não se fecham nas formas 

representadas, devemos conferir ao seu conteúdo o que for essencial à interpretação 

da arte humana e do espírito representados. 

 

 

A fotografia permite ao sujeito reconhecer-se no mundo e colocar-se nele. Presta-se a 

representar os indivíduos, as famílias, os grupos viabilizando um aprendizado individual e 

coletivo do contexto sociohistórico. Esta a sua função social. No entendimento de Santos 

(2014, p.84), as fotografias são representações das paisagens “miniaturizadas”. Põem nosso 

corpo diante de um corpo orgânico: a natureza.  Atiçam as experiências e imaginações que 

parecem já vividas em outros momentos de nossas vidas; mesmo nunca presenciadas por 

nossos olhos. Dão-nos sentidos por capturar a atenção e a emoção. Pode-se contemplar o 

momento da criação e “contar” a história com o autor do “assunto” que a lente buscou. São, 

portanto, a representação e a composição de uma escala para a compreensão da totalidade.  
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A cada leitura que fazemos da fotografia, esta se torna inédita. São visibilizadas 

imaginações “escondidas”, apresentam-se possíveis descobertas. A mente revela as imagens 

do ambiente e aguça o estímulo sensorial ao agir em confronto com a imagem percebida. Por 

tais considerações, ressalta-se a conveniência do uso da fotografia em trabalho de campo. 

Motivos para somar e justificar as interferências nas páginas que seguem. 

2.2 A descoberta da cidade: caracterização e visões sobre Pau-França 

A França é constituída por 22 Regiões, além das ultramarinas. Compõem-se estas por 

Departamentos. Há países que os nomeiam também como Estados, Províncias e Cantões. Na 

escala da divisão política francesa, o município é a menor.  A cidade de Pau é componente do 

Departamento Pirenéus-Atlânticos. Situa-se aos pés das montanhas dos Pirinéus. Estende-se 

numa cordilheira por mais de 400 km. Configura-se um lugar de passagem do Mar 

Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Suas principais atividades econômicas estão 

relacionadas a geociências, aeronáutica, agroalimentação, parques empresariais, pesquisas 

científicas e ao ensino universitário. 
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  Figura 15- França: localização de Pau, 2016. Fonte: Global Administrative Areas, 2016. Concepção: 

  SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. Elaboração: VIANA, Juheina Lacerda R. 2016. 
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Dos diversos picos que possui – com aproximadamente 3000m de altitude – pode-se 

avistar, a partir de Pau, o da “boca da baleia”. Tudo se vê da Boulevard des Pyrénées que se 

confunde mais a uma “orla”. Numa extensão de 150 km, caso se consiga eleger um recorte, 

pode-se registrar parte da montanha dos Pirenéus. Não existem barreiras que impeçam a 

observação a partir da cidade ou vice-versa. 

A montanha dos Pirinéus por sua localização geográfica efetiva-se como um “marco 

natural” a “separar” a Península Ibérica do restante do continente europeu. Politicamente, faz 

a “divisão” entre os dois países: França e Espanha. Esse maciço teve formação geológica há 

cerca de 500 milhões de anos e há aproximadamente 40 milhões de anos, se consolidou no 

Período Terciário. Particulariza-se ainda por contribuir durante todos os meses do ano às 

pesquisas científicas. Com destaque para os meses mais frios às práticas turísticas, esportivas, 

trilhas, lazer, dentre outros.  

 Há ainda para as pessoas moradoras ou turistas que preferem o clima ameno 

experimentar a cidade pelas opções diversas ao participar do convívio com o ambiente. Nessa 

interação, para o pesquisador e Prof. Berdoulay, os Pirinéus constituem-se barreira orográfica. 

Influenciam na incidência dos raios solares, no volume da água dos rios, nas correntes e 

massas de ar, dentre outros fenômenos climáticos que se manifestam na “natureza” da cidade. 

 Desde o início da existência humana a natureza é contemplada e interfere no controle 

emocional das pessoas. As montanhas, os mares e os desertos são uma prova disso, sempre 

existiram sujeitos dispostos a vencer as barreiras por eles impostas. Dentre os desafios para o 

momento dessa escrita, ensejou-nos entender o sentimento que a montanha dos Pirinéus 

desperta naqueles que a observam. Da “orla” da cidade de Pau a montanha insiste em ser 

observada. Em diversos horários do dia cruzamos com transeuntes que vagam pela orla 

apenas desfrutando o prazer do cenário descortinado pela montanha. 

 Nas imagens abaixo, o registro do que se afirma. Na primeira, um casal deixa-se 

transportar para o cume dos Pirinéus. Não há pressa para interromper a contemplação. O 

tempo torna-se o tempo da montanha. É ela, que, soberana, apropria-se da existência daqueles 

quantos se dispõem a seu fascínio.  
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Figura 16- “Orla” da cidade de Pau na Boulevard des Pyrénées, 2016. Figura 17- “Orla” da cidade de Pau na 

Boulevard des Pyrénées tendo ao fundo a montanha dos Pirinéus, 2016. Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues 

da. 2016. 
 

A segunda imagem, composta pelo observador, pela vegetação nativa e pela montanha 

ao fundo, se nos assemelha a obra de caprichoso artista. Sua visão nos causa deleite. Não raras 

vezes em que, observando a montanha, fomos tomados por forte sentimento de êxtase. Esta 

parecia conectar terra e céu. A alusão da imagem justifica os adjetivos empregados na 

antiguidade para nomear a montanha mediante sua ostentação: antipática, sentimento de 

grandeza, medo, aversão, agourenta, sublime, poderosa. Em Pau, poderosa parece ser o mais 

adequado à imponência dos Pirinéus.  

Na imagem anterior, em dois distintos momentos, observadores flagrados em 

contemplação pelas lentes de nossa câmera, foram pródigos em adjetivos para descrever a 

vista dos Pirenéus que se divisa a partir da orla de Pau. As ruas que se dispersam do centro da 

cidade vão ao encontro da orla. Esta se dispõe para apresentar aos moradores e aos turistas 

particularidades guardadas nas águas do rio Gave. 

 A montanha parece chegar incessantemente à cidade através de suas águas degeladas. 

Estas implicam na direção humana no tempo. Dão sentidos e complementam as práticas 

esportivas e de lazer. Aproveitam para banhar Henrique IV quando do seu nascimento em 

1553 e o Castelo de Pau à sua margem. O nascimento do rei não assinalou a gênese da cidade 

de Pau.  

De acordo com os relatos do Prof. Berdoulay, data por volta do século XI a fundação 

da cidade de Pau. Assim, pode-se constatar que a experiência do “estilo de vida” dos 

moradores da cidade possui uma reminiscência de “longínquas” práticas urbanas. Estas se 

materializam no cotidiano de seus habitantes. Assegura Tuan (2012, p.239) que:  
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O estilo de vida de um povo é a soma de suas atividades econômicas, sociais e 

ultraterrenas. Tais atividades geram padrões espaciais, requerem formas 

arquitetônicas e ambientes materiais que, por sua vez, depois de terminados, 

influenciam o padrão das atividades. O ideal é um aspecto do estilo de vida total. 

Conhecemos o ideal porque é frequentemente verbalizado e ocasionalmente 

substanciado em obras que perduram. As forças econômicas e sociais contribuem de 

forma extraordinária na definição de estilos de vida, mas, ao contrário dos impulsos 

idealísticos, carecem de autoconsciência. Os estilos de vida dificilmente são 

verbalizados e desempenhados conscientemente. Na maioria dos casos, chegamos a 

compreender algo do estilo de vida de um povo, incluindo a sua atitude em relação 

ao mundo, somente por meio da evidência acumulada dos atos diários e do caráter 

das circunstâncias físicas onde ocorreram.  

 

 

Os estilos de vida são, para o autor, compreendidos na atitude de um povo. Na relação 

destes com o mundo. São manifestados nem sempre conscientemente. Configuram-se 

arquétipos acumulados pelas práticas diárias, circunscritas ao local de incidência. Portanto, as 

experiências cotidianas pretéritas devem ser consideradas para uma incursão pela vida urbana 

na cidade de Pau. Tais assertivas se confirmam nas ruas da cidade. Os moradores em Pau dão 

às ruas um sentido de espaço de compartilhamento e cooperação para a vivência. 

Nas imagens que seguem, em dois distintos momentos, flagramos manifestações do 

estilo de vida na cidade de Pau. Na primeira, a cidade de outrora interage com a hodierna. Na 

parte térrea das antigas edificações pequenos comércios se instalam. No decorrer do dia mesas 

são colocadas nas calçadas. As pessoas flanam entre estas em um ritmo lento, propício à 

observação minuciosa do espaço. Este é, harmoniosamente, compartilhado por pedestres, 

automóveis e comércio. Na segunda imagem, nos deparamos com pessoas sentadas no chão 

da praça para, simplesmente usufruírem, ao fim de uma jornada de trabalho, de momentos de 

contemplação, quer íntima quer do seu derredor.  
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 Figura 18- Cidade em harmonia: rua no centro histórico de Pau, 2016. Figura 19- Fim de tarde Praça Georges    

 Clémenceau-Pau: momento para o compartilhamento de uma música, 2016. Foto: SILVA, Gilmar Elias  

 Rodrigues da. 2016. 

 

 

Assim, na cidade de Pau, dos estabelecimentos de que fala Le Goff (1998, p. 10) “a 

praça pública muda de estatuto”. Nesta os cidadãos não mais se encontram para as discussões, 

pois, “apaga-se este hábito de discutir em conjunto os negócios da cidade ou os negócios 

privados”. A praça adquire novo significado para os transeuntes que caminham pela cidade. 

Estes figuram despreocupados com veículos em alta velocidade. Com demarcadores de 

trânsito e de tempo. 

Os moradores, ao cair da noite, parecem “trocar as discussões do passado”, as 

problemáticas do presente por uma meditação. Buscam ouvir a cidade ao som da música 

clássica. Silenciosamente, de pé, sentados ou deitados no asfalto e/ou concreto higienizados 

todas as manhãs, usufruem a cidade para se viver. Há, a partir das considerações, gradientes 

histórico-culturais a serem evidenciados na cidade de Pau. 
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    Figura 20- Bulevar na cidade de Pau, com o monte Pirinéus ao fundo, 2016. Figura 21- Foto tirada nas 

    proximidades da Praça Georges Clémenceau,  2016. Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

É evidente a face da globalização na cidade de Pau. Sua integração com o mundo do 

capital através de seus bulevares, da facilidade para a mobilidade, para o consumo, o lazer, as 

redes de comunicação, dentre outros. Da praça central as ruas emergem e se confundem com 

o espelho das vitrines. O brilho do sol se reflete em ambas. Dá-nos a impressão de trazer, em 

seu lastro, para mais próximo de nós, os Pirenéus. Pelo registro imagético acima rua e vitrines 

capturam o olhar na direção da montanha. 

Os espaços públicos confirmam a interação por nós pressentida. Parecem integrar-se 

ao comércio e às casas. A rua adentra as calçadas por ser a extensão destas. Em muitos casos, 

estas dão a impressão de que adentram ainda os estabelecimentos “lojas-vitrines”. Constitui-

se em um ambiente onde os transeuntes e os meios de transportes podem compartilhar os 

mesmos espaços na cidade e o seu caráter pode variar entre o simples deslocar-se e o lazer.  

Tais características põem a cidade entre as de destaque na Região da Aquitânia. 

Quanto aos aspectos culturais, arquitetônicos, artísticos e socioeconômicos a cidade de Pau 

destaca-se, no sudoeste da França, dentre as demais cidades na Aglomeração Urbana da 

Comunidade de Pau-Pirinéus. Por tais razões Pau recebeu em 2011 o título de “cidade da arte 

e de história”. A referida aglomeração se constitui por 14 comunas
34

 expressas na tabela que 

segue. 

 

                                                           
34

 Na Idade Média, o termo Comuna dizia respeito à cidade emancipada e que passou a governar-se. NO 

dicionário encontramos ainda a seguinte interpretação para o verbete: Poder revolucionário de âmbito municipal, 

instalado em Paris, em 1871. Cf. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Editora: Nova Fronteira. Rio de 

Janeiro, 2001. p.180. 874p. Na atualidade, Comuna, no sentido amplo, significa uma comunidade local, urbana 

ou rural, com relativa autonomia administrativa, um município. Do francês, “commune”. Menor subdivisão 

administrativa do território na França. Cf. Disponível em: <http://www.significados.com.br/comuna/>. Acesso 

em: 03/07/2016. 
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                        Quadro 02- Comunidade/Aglomeração de Pau-Pirinéus – 2016 

  Comunidade /Aglomeração de Pau-Pirinéus 

Comuna/cidade População Distância de Pau/km 

Artigueloutan 907 13,5 

Billère 13.439 3,0 

Bizanos 4.919 1,9 

Gan 5.555 10,0 

Gelos 3.656 2,5 

Idron 3.983 5,7 

Jurançon 6.963 2,9 

Lée 1.198 6,5 

Lescar 10.322 7,9 

Lons 12.564 4,9 

Mazères-Lezons 1.976 4,7 

Ousse 1.519 9,6 

Pau 81.166 - 

Sendets 900 10,8 

Total 149.067 - 

            Fonte: Agglo-Pau.fr.,2016; Insee, 2016.  

            Elaboração: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

  

 Pau é para nós um mundo de possibilidades. A experiência peripatética por seu traçado 

urbano, enriquecedora. O lugar nos captura e encanta. Yi-Fu Tuan (2012) afirma que nossa 

visão do meio ambiente encontra-se impregnada pelos “laços efetivos dos seres humanos com 

o meio ambiente material”. Tal sentimento não é familiar a nós ao observarmos as montanhas 

dos Pirinéus a partir da perspectiva do estrangeiro. Mas é inegável a experiência acumulada 

quando observarmos “outros ambientes naturais”; estes compõem e corroboram para a 

elaboração de percepções no decurso de nossa existência. Assim sendo, parece-nos pertinente 

o exercício de encantamento pelo lugar sugerido por Tuan. 

O escritor e romancista francês Stendhal (2016), em sua obra clássica O vermelho e o 

negro, inicia a narrativa descrevendo a cidade de Verrières-França; cenário a se desenrolar o 

enredo de seu livro. O autor faz menção aos aspectos arquitetônicos , às características físicas 

do sítio da cidade; à vegetação que recorta o cenário descortinado pelas casas. O rio cujas 

águas cortam a cidade, transportando vidas e víveres para a população é também reportado 

por ele. Em suma, Stendhal, nos insere em seu universo literário através de uma construção 

imagética fascinante
35

. 

A narrativa do autor nos incita a adentrar a cidade de sua descrição. Para a construção 

dos relatos sobre a cidade de Pau, optamos pelo emprego do estilo literário adotado por 

                                                           
35

 Cf. STENDHAL. O vermelho e o negro. Trad.: Raquel Prado. Editora: Dublinense. Porto Alegre, 2016. 544p. 

O referido autor era conhecido à época como Stendhal. Seu nome é Henri-Marie Beyle.  
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Stendhal em seu clássico romance do século XIX. Pau é considerada uma das cidades mais 

importantes no sudoeste da França. Tem sua origem na Idade Média e mantém significativos 

acervos arquitetônicos e culturais em sua paisagem urbana. Tais características oferecem 

suporte para confirmar sua importância enquanto cidade histórica. Em suas plagas abriga a 

contemporaneidade e reminiscências do passado. 

 O rio Gave de Pau corre a algumas dezenas de metros abaixo do Castelo de Pau. Da 

Boulevard des Pyrénées tem-se o acesso ao castelo e ao jardim que o compõe desde a época 

de sua edificação. Construído no século XI para abrigar e proteger os viscondes, hoje, Museu 

Nacional de Pau. Em seus arredores resistem ainda parte dos muros medievais e um jardim 

como atrativos turísticos.  

Neste jardim, encontramos Gerárd. Em breve conversa nos informou que planta 

hortaliças no espaço do jardim do castelo já “há muito tempo”. Gerárd afirmou também que o 

vinculo com a terra é algo muito forte entre os franceses. O que nos levou a inferir que, ainda 

que as mudanças na cidade ocorram de forma acelerada, alguns elementos passados persistem 

em sua paisagem. Seja de maneira explícita ou mesmo anonimamente, como é o caso das 

práticas rurais desenvolvidas por nosso jardineiro/horticultor secreto. 

 

       
 Figura 22- Castelo de Pau construído no início do século XI. Figura 23- Cultivo de hortaliças em área do Jardim   

 medieval no complexo do Castelo de Pau. Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

Assim é com o Castelo de Paul. Testemunho de um tempo, a edificação resiste à 

modernidade, insere-se nesta por sua ressignificação funcional. Reafirma sua importância 

para a estrutura urbana da cidade. Àqueles que atravessam seus pórticos, o castelo propicia 

uma viagem no tempo, um retorno ao mundo do medievo quando a fortificação do castelo 

constituía o centro do poder das cidades dos séculos V ao XV. 

  Observando a cidade de Pau, tomando como referência o telhado de suas casas, 

confirmamos que estas possuem semelhanças às mencionadas por Stendhal (2016). São tetos 
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planejados para escorrer a neve quando das baixas temperaturas do inverno “temperado”. As 

arquiteturas mais “antigas”, com suas telhas inclinadas, desbotadas e/ou acinzentadas se 

misturam às mais “recentes”. A tipologia das edificações antigas segue aquela das casas no 

campo. Assim, o rural se faz presente na arquitetura da cidade. 

Aos olhos do observador, destaca-se, nestas construções centenárias, a infinitude de 

janelas a se espalhar por toda a fachada. Muitas dessas parecem querer “furar” o telhado na 

busca pela ventilação. São pórticos de observação, portais para a penetração da luz nas 

dependências. Foram outrora, o veículo de contato dos empregados domésticos com o mundo 

externo. Ali, na parte mais fria da residência, eles eram alojados
36

. Na figura 24, é-nos 

possível distinguir, incrustadas entre o penúltimo andar e o telhado, as referidas janelas. Estas 

construções permeiam as residências de arquitetura tradicional francesa. São as chamadas 

mansardas.  

 

   
  Figura 24- Edificação histórica na Praça Georges Clémenceau. Figura 25- Edificações modernas na Boulevard      

  des Pyrenées, 2016. Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

Por toda a cidade encontramos manifestações da referida coexistência arquitetônica: 

rural/urbano. Desde a Praça Georges Clémenceau à Galeria Lafayette de Pau, os edifícios, 

testemunhos da arquitetura do século XIX, se intercalam com outros recentes e modernos. 

Próximo à referida praça, como em todo o centro histórico de Pau, emergem diversos prédios 

com até quatro andares. Percebe-se ainda nestes, no último andar, as mencionadas janelas. 

                                                           
36

 Segundo informações do Professor Berdoulay, em trabalho de campo (2016), esta parte das residências 

recebeu o nome de “cachorro sentado” – talvez pelo uso que se fez destas – era neste andar onde residiam os 

empregados. Certamente por não possuírem elevadores e por ser, na residência, o espaço mais frio pelo contato 

direto com o telhado. 
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 Na imagem acima, é possível observar alterações na forma urbana. Em primeiro plano 

uma construção contemporânea e ao fundo, quase encoberta pelas árvores, uma edificação 

centenária. Observa-se que os prédios mais recentes foram construídos com mais de quatro 

andares. Impõem-se na paisagem, disputam com as construções históricas a atenção dos 

transeuntes.  

O mesmo evento, de coexistência moderno/antigo, recorre na imagem que segue. Na 

alhures mencionada, Praça Georges Clémenceau os estilos arquitetônicos se conjugam para a 

composição da paisagem urbana. São eles permanências de uma história que se faz em 

consonância com seu contexto temporal. Incrustados, um no outro, esses personagens 

dialogam com o seu derredor. As antigas construções conferem charme e singularidade à 

Galeria Lafayette de Pau. Esta por sua vez, oferece aos visitantes o que há de mais requintado 

no mundo do consumo. O produto de tal simbiose encanta a todos quantos se põem em 

contato com o quadro descrito. 

 

 
  Figura 26- Praça Georges Clémenceau: à esquerda a Galeria Lafayette e à direita construções históricas, 2016. 

  Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

Prosseguindo em nossa incursão na cidade de Pau, nos deslocamos para a “parte 

baixa” desta. Localiza-se aí a estação de trem, que na imagem abaixo se encontra em segundo 
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plano, e a pista do Grand Pix de Pau (fig. 27). Através do funicular
37

 chega-se à estação de 

Pau e à mencionada pista. A linha do trem construída em 1868 serviu para transportar 

Napoleão e é na atualidade meio de transporte para que o turista possa visitar a cidade 

histórica e as demais que constituem a Região da Aquitânia. 

Quando de nossa estadia na cidade de Pau, estavam sendo ultimados os preparativos 

para o 75º Grand Prix e o Grand Prix Historique. O circuito, que ocorre desde o ano de 1901, 

altera toda a lógica da cidade. Atrai, além dos participantes e sua equipe técnica, turistas de 

várias lugares. Movimenta a economia local.   

 

 
Figura 27- Pista do Grand Prix de Pau, primeiro plano. Estação de Pau, segundo plano. Figura 28- Folder para 

divulgação do 75º Grand Prix de Pau e Grand Prix Historique, 2016. Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 

2016. 
 

 Deixamos o Circuito do Grand Prix e prosseguimos em nossa experiência peripatética 

por Pau. A paisagem que se vê a partir da Boulevard des Pyrénées é resultante do 

“microclima” no qual a cidade de Pau se insere. Sob a influência da montanha dos Pirinéus, 

os verões são prolongados e os invernos apresentam temperaturas amenas. Essa condição 

climática é forte atrativo para o turismo na cidade.  

A diversidade florística nativa congrega-se com palmeiras de origem asiática na 

composição da paisagem. A vegetação do lugar acinzenta-se no outono. Com maior 

incidência no inverno. As folhas caem para anunciar as respectivas estações. Tais 

                                                           
37

 Um funicular, também conhecido como um plano inclinado ou ferrovia no penhasco é um teleférico em que 

um cabo ligado a um par de veículos elétricos do tipo on rails os move para cima e para baixo na subida de 

uma encosta. Funiculares de um tipo ou outro têm existido por centenas de anos e continuam a ser usados para 

mover passageiros e mercadorias. O seu nome deriva do latim, funiculus, diminutivo de funis, que significa 

"corda". O Funiculaire de Pau  liga o Boulevard des Pyrénées, no nível do centro da cidade e do Château de 

Pau, à estação ferroviária Pau no vale do rio Gave de Pau. Com uma centena de metros de comprimento e uma 

inclinação de 30%, liga a estação de Pau com o Boulevard des Pyrénées pelo nível da Praça Real. Cf. 

<http://www.agglo-pau.fr/> Acesso em: 26/08/16. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cable_railway&usg=ALkJrhgoPFxiwzm60DMJer7_vnePKuaJzg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Wire_rope&usg=ALkJrhhde6fMKLNwVpJMfpbyE-UIry_TMA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Grade_(slope)&usg=ALkJrhhdTu3Vk7-ccB4q0otw8boWFeSmhQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Latin&usg=ALkJrhhYeioLcaeZnt5OPxTPZ7RDR5Lx8g
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especificidades dão sentido e interligam a cidade de Pau em um contato com a montanha dos 

Pirenéus. As poucas dezenas de quilômetros que os separa, não se constituem obstáculo para a 

contemplação da montanha. O olhar transgride a distância para apreciar a imponência dos 

Pirenéus.  Parece aproximá-los.  

 

 
Figura 29- Vista do Boulevard des Pyrénées: palmeiras asiáticas e ponte sobre o rio Gave. Figura 30- Boulevard 

des Pyrenées: ao fundo a montanha dos Pirinéus. 2016. Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 Pau é uma cidade europeia com inscrições da Idade Média. Admitidas as 

considerações de Benevolo (1999) quando o mesmo assevera que por vezes a nova cidade 

ofusca a cidade antiga;  afirma-se que Pau, contraria tal lógica. Encontra-se nesta, imiscuída à 

cidade contemporânea, a cidade medieval. A exemplo de Paris guarda muitas das “tradições 

originais” configurando-se uma cidade moderna com traços medievais. 

 Pondera-se quando o autor faz referências às “ruínas” do passado que estas estão 

imbricadas no cotidiano em Pau. Na cidade elas se interconectam com o “novo” e asseguram 

a estrutura para a implantação do moderno. Pau é inconteste, uma cidade viva. A asserção de 

Benevolo (idem, p.251) corrobora para as discussões sobre o papel das cidades medievais no 

contexto da modernidade: 

 

Em muitos casos, a nova cidade cresce sobre o traçado da antiga, mas com um 

caráter social e uma organização de construção diversos, que pelo contrário se 

ligam, sem interrupção, ao caráter  e ao cenário da cidade contemporânea. O que fica 

da cidade antiga é uma série de ruínas, que se estudam e se visitam mas não 

funcionam mais como parte da cidade atual. Ao contrário, as cidades medievais – 

mesmo as que permaneceram substancialmente intactas como Viterbo, Siena, 

Gubbio, ou Chartres, Bruges – ainda são habitadas e conservam muitas das tradições 

originais. Algumas cresceram e se tornaram grandes metrópoles modernas – Paris e 

Londres – e o conjunto habitacional da Idade Média é, apenas, um pequeno núcleo 

central; mas alguns caracteres estabelecidos na Idade Média influenciam ainda de 

modo surpreendente, o organismo muito maior da cidade contemporânea. (...). Da 

relação com o presente nasce o interesse, e também a dificuldade do estudo da 
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cidade medieval. O que se deve estudar não é uma cidade morta, mas uma cidade 

ainda viva em parte, no interior da cidade atual. 

 

 

 Pelas assinalações de Benevolo e as ocorrências que presenciamos na cidade de Pau, 

somos instigados a afirmar que, coexistem nesta, inscrições pretéritas intercaladas às da 

atualidade. Ou seja, no centro histórico da cidade não se percebe uma “interrupção” entre o 

passado e o presente. Há isto sim, ressignificações das interferências medievais na produção 

do espaço urbano para a vida na cidade. O que se observa neste não são as “demolições de 

bairros inteiros” ou “as casas (...) modificadas umas sem vezes”, conforme podera o autor. 

Mas modificações para a “adaptação de seus habitantes”. 

Nas imagens seguintes, podem ser percebidos exemplos das assinalações aqui 

expressas. Na primeira registra-se um pequeno espaço destinado ao trânsito de pessoas, ora 

denominado beco. Neste avizinham-se casas contemporâneas e centenárias. Liga a Torre do 

Carrasco
38

 e o Mercado Velho a um hodierno centro comercial. O fim do percurso nos insere 

no mundo da atualidade. O beco figura, assim, um túnel a nos permitir transitar entre as 

diversas temporalidades da cidade. 

 

 
Figura 31- Rua/Beco no centro histórico da cidade de Pau. Figura 32- Edificações antigas e “lojas-vitrines” em 

coexistência. 2016. Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 

A segunda imagem apresenta-nos as possibilidades de simultaneidade temporal. 

Observamos conviver, lado a lado, o antigo e o novo. Pode-se passear pela cidade de Pau e 

deparar-se com elementos da identidade regional como os registros medievais sinalizados 

pelo período de ocupação romana. Sendo estes mundos interpenetrados pela presença dos 
                                                           
38

 Espaço, no período medieval, destinado à execução, na guilhotina, de condenados. Vide trabalho de campo em 

Missão Científica, 2016.  
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sujeitos na cidade. Neste espaço encontram-se referenciados o antigo e o moderno em um 

contexto globalizado. São ofertadas oportunidades de consumo material e histórico. Há ainda 

em Pau e em seu aglomerado urbano, evidências destes como nas cidades de Lescar e Oloron-

Sante-Marie.            

2.3 Transgredindo limites: uma breve incursão nas cidades de Lescar e Oloron-Sainte-

Marie
39

 

Embora na França os muros das cidades medievais tenham sido destruídos, há nas 

cidades que compõem o Aglomerado de Pau, bem como nesta que nomeia a referida 

comunidade, resquícios destes. Os antigos portões, que outrora davam acesso às cidade, 

tornaram-se hoje portas entre os traçados urbanos. Entre as dimensões temporais. São parada 

obrigatória para aqueles que se dispõem a conhecer elementos do mundo medieval 

persistentes na contemporaneidade. 

Segundo Le Goff (1998, p.25) “A cidade contemporânea, apesar de grandes 

transformações, está mais próxima da cidade medieval do que esta última da cidade antiga”. 

Nas considerações feitas para as cidades visitadas, consideramos recorrentes as assinalações. 

Observamos que diversos “estabelecimentos” da cidade na Idade Média “não têm mais razão 

de ser” na cidade contemporânea. Entretanto, muitos são os que, ressignificados, se ajustaram 

ao padrão urbano hodierno. 

 

 
Figura 33- Resquício de muro medieval em Pau. Figura 34- Resquício de muro medieval em Lescar. 2016.  

Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

                                                           
39

 A cidade de Oloron-Sainte-Marie é, dentre as aqui enunciadas, a única não pertencente ao Aglomerado de 

Pau-Pirinéus. É uma comuna francesa na região administrativa da Aquitânia, no departamento dos Pirenéus 

Atlânticos. Estende-se por uma área de 68,31 km². Em 2010 a comuna tinha 10 800 habitantes. Cf. Agglo-Pau.fr. 

Disponível em: <http://www.agglo-pau.fr/d%C3%A9couvrir-l-agglo/une-agglo,-14-communes.html>. Acesso 

em: 03/07/2016. 
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Na imagem acima, vemos o espaço sobre o portão de entrada da cidade antes 

destinado a uma guarita de observação, ser ressignificado e, aparentemente, abrigar uma 

moradia. O pesquisador, neste momento, dividiu com o turista, ambos habitando o mesmo 

corpo, o fascínio ante a grandiosidade da edificação. 

Caminhar pelas ruas da cidade de Lescar é como dividir espaço com personagens de 

um passado remoto. Pode-se adentrar a história e andar lado a lado com os povos celtas, as 

Cruzadas, os invasores do Império Romano, Santiago de Compostela, os Vikings, o último 

império e a aristocracia. Pelo Mediterrâneo muitos destes povos adentravam a Europa. 

Intencionavam sobrepujar o poder europeu. Impor sua cultura, arquitetura aos povos do 

continente.  

Em Lescar, é possível encontramos provas das distintas influências e intenções. As 

igrejas são o cenário propício para confrontarmos as variadas interferências culturais aí 

estabelecidas. Por ser a religião e a religiosidade o cerne da vida dos povos de então, justifica-

se o interesse dos invasores em deixar, nos templos religiosos as marcas de sua dominação. 

Nas catedrais se misturam estilos arquitetônicos suntuosos. Em maior evidência o românico, o 

gótico e o barroco.  

Tem-se a impressão de que os recursos do Estado e da Igreja eram destinados às 

construções dos muros para circundar e proteger as cidades e as catedrais. Estas, verdadeiros 

“arranha-céu de Deus dominava a paisagem”, (BENEVOLO, idem, p.270). Uma incursão por 

Lescar confirma o exposto. São percebidas na parede externa da catedral da cidade, 

manifestações distintas. As interferências culturais são efetivadas por etapas. Nas paredes a 

sobreposição dos tijolos sugere a sobreposição de estilos e épocas diferentes.  
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 Figura 35- Igreja na cidade de Lescar. 2016.  Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

  

 Observada em sua singularidade, a imagem acima se encontra repleta de testemunhos 

de uma época. A disposição dos tijolos, a forma dos portais, das molduras nas janelas, do topo 

dos telhados configuram-se informações de projetos arquitetônicos diferenciados. Como um 

mosaico, a história se reconstrói aos olhos do observador mais atento. Por horas somos 

capturados na análise de cada detalhe, cada friso na parede, cada tijolo, pórtico e portal. Tudo 

nos enseja ao aprendizado. 

Da entrada até o interior das catedrais os estilos são cuidadosamente postos à reflexão 

de quem os observa. Toda experiência de mestria parece acumular-se ali. Expõe-se dessa 

forma a organização da Europa e suas atividades socioeconômicas e culturais imperativas pela 

religiosidade como linguagem retratada no altar, campanários, tetos e piso. Nos vitrais 

medievais, marcantes pela coloração, são reproduzidas cenas bíblicas, histórias da Idade 

Média, milagres, vida de Cristo, vida dos santos. Expressam a importância e a força da fé 

refletida pela luz, corroborado pelo apelo da cor. Para Anjos (2007, p.15): 

 

À medida em que a luminosidade externa atravessava os vitrais das Catedrais, o 

interior desses ambientes sagrados era invadido pela luz de Cristo, de Nossa 

Senhora, dos anjos, dos patriarcas e dos profetas, dos apóstolos e dos mártires. 

Guardiãs da História Sagrada e da história dos homens, essas Bíblias de luz 

reafirmavam a cada momento a crença no divino e estabelecer-se-iam, assim, como 

metáforas da fé. 
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Segundo a autora, as catedrais com os vitrais enquanto acessórios de símbolos e signos 

surgem no século X na Alemanha e na França. Verifica-se que, em sua maioria, se elevam 

sobre os telhados das casas. Demonstram a diversidade de escala entre a igreja e as 

edificações à sua volta. Mostram imponência e desafiam a altura para colocar em destaque o 

poder advindo da fé. Seus sinos soam para avisar o ritmo da cidade. Anunciam nos dias atuais 

a força para o turismo cultural.  

 

 
Figura 36- Vitrais em estilo gótico na Igreja de Lescar. 2016.  Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

Contrário ao estilo presente nas grandes catedrais, o altar da Igreja de Lescar não 

apresenta a suntuosidade e opulência daqueles. O destaque fica por conta dos vitrais e também 

pelas filigranas de ouro a revestirem as imagens. Entretanto, a aparente singeleza não é 

fortuita. A luz filtrada pelos vitrais torna o ambiente propício à meditação, ao encontro com o 

divino, à sublimação da fé. Dessa forma, envoltos pela magia dos efeitos de luz, nos 

despedimos das igrejas de Lescar e passamos às ruas da cidade. 

Nestas, como em Pau e mais tarde em Oloron Saint-Marie, observamos que a 

arquitetura das casas em muito se assemelham. Vistas de cima apresentam seus antigos 

telhados, pontiagudos, acinzentados e com aparência de desgaste pelas intempéries. São 
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cidades medievais e contam por isso com as edificações específicas do longo período 

vivenciado no continente europeu.  

De perto as casas repintadas se espremem na disputa com as modernas. Outras são 

revestidas por uma vegetação que parece acolhê-las. As paredes resistem e as suas estruturas 

rochosas a suportam. Despontam salientes a estas as catedrais com suas torres pontiagudas 

para reforçar a imponência da arquitetura.  Também aqui, o antigo e o moderno se fundem 

resultando uma aprazível cidade.   

 

 
Figura 37- Vista da cidade de Lescar, a partir do Morro de Saint Croix, 2016. Foto: SILVA, Gilmar Elias   

Rodrigues da. 2016. 

  

Pela imagem, é-nos possível perceber os telhados especialmente construídos para 

evitar o acúmulo de neve nos rigorosos invernos europeus. Ao longe, uma fumaça irrompe a 

paisagem. Ela nos remete às fábricas, personagens do sistema capitalista, presentes na cidade 

de Lescar. Também os carros, enfileirados no estacionamento, nos relembram que aquela 

paisagem bucólica encontra-se inserida em um mundo global. O cenário, tendo as montanhas 

ao fundo, em muito se assemelha aos cenários natalinos evocados nos filmes. Faltando para 

tal apenas a presença da neve. 

Percorrendo as ruas de Lescar nos deparamos com inúmeras imagens semelhantes à 

imagem que segue. Inquirimos ao nosso cicerone, Prof. Berdoulay, ao que este retrucou ser 
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estas imagens marcos da passagem de Santiago de Compostela
40

 pela cidade de Lescar. A 

peregrinação a Compostela surge como prática dos católicos no intuito de chegarem à cripta 

onde, em tese, encontra-se sepultado o corpo de St. Jacques le Majeur.  

 

 
Figura 38- Caminho de Santiago: Vieira, marco da passagem de Santiago de Compostela por Lescar, 2016.  

Foto: SILVA, Gilmar Elias  Rodrigues da. 2016. 

 

Em Lescar, o percurso peregrinatório foi realizado na Tolosana ou Toulouse rota. 

Este é o nome latino de uma das quatro estradas principais na França para a peregrinação de 

Saint Jacques de Compostela. A imagem símbolo da peregrinação é a Vieira
41

 (fig. 38). 

                                                           
40

 Os Caminhos de Santiago são os percursos percorridos pelos peregrinos que afluem a Santiago de 

Compostela desde o século IX para venerar as relíquias do apóstolo Santiago Maior, cujo suposto sepulcro se 

encontra na catedral de Santiago de Compostela. A peregrinação foi uma das mais concorridas da 

Europa medieval, cuja importância só era superada pela Via Francigena (com destino a Roma) e Jerusalém, 

sendo concedida indulgência plena a quem a fizesse. Depois de vários séculos relativamente esquecida, desde os 

anos 1980 que a popularidade da peregrinação tem vindo a crescer substancialmente, embora grande parte das 

pessoas que fazem o Caminho — nome pelo qual é também conhecida a peregrinação — atualmente não o 

façam por motivos religiosos. O Caminho tornou-se um itinerário espiritual e cultural de primeira ordem, que é 

percorrido por dezenas ou centenas de milhares de pessoas todos os anos. Foi declarado Primeiro Itinerário 

Cultural Europeu em 1987 e Patrimônio da Humanidade (na Espanha em 1993 e na França em 1998). Cf. 

Bourlès, Jean-Claude, ed. (2002) (em francês), Guillaume Manier, un paysan picard à Saint-Jacques-de-

Compostelle (1726-1727), col. Petite Bibliothèque Payot-Voyageurs, Paris: Payot et Rivages, pp. 159, ISBN 2-

228-89598-9. 
41

 As vieiras (nome cientifico Pecten maximus) são moluscos bivalves marinhos da família Pectinidae. 

Encontram-se em vários oceanos e abundantemente na América do Norte, norte da Europa, e Japão, sendo 

bastante apreciadas como alimento refinado. Nos países de língua inglesa são conhecidas como scallop, em 
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Também nós necessitamos prosseguir em nossa peregrinação. Assim, após nos despedirmos 

de Lescar, seguimos rumo à cidade de Oloron-Sainte-Marie.  

 A cidade medieval de Oloron-Sainte-Marie comunga em importância com as já 

descritas, Pau e Lescar. Embora não pertencendo ao Aglomerado Urbano de Pau, a visita se 

justifica por sua importância no contexto do sudoeste francês e pela interação urbana com o 

aglomerado. Dada a proximidade com as referidas cidades, Oloron-Saint-Marie possui um 

registro histórico “semelhante” àquelas. Há entre elas contiguidades pelas especificidades 

enunciadas. 

No percurso entre Pau, Lescar e Oloron-Sainte-Marie a paisagem é recortada por 

residências ora aglomeradas ora esparsas. Estas se mesclam aos campos de cultivo nas 

margens das vias asfaltadas. Aparecem com destaque terrenos nas colinas plantados de 

videiras para abastecer as produções vinícolas em Jurançon
42

. A qualquer observador menos 

atento, essas paisagens descortinadas passariam por pequenas cidades ou vilas. 

 Observa-se, em comparação com a área rural no Brasil a presença de infraestrutura 

básica, às vezes ausente nos centros urbanos brasileiros e principalmente no meio rural. Aqui, 

em terras brasileiras, muitos são os espaços rurais que não possuem infraestrutura. 

Destacamos na imagem que segue as uvas maduras, prontas para serem colhidas. O aroma 

inebriante e adocicado nos remete aos festivais dionisíacos onde o fruto era ofertado aos 

deuses e seus convivas em comemoração à colheita farta. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
francês são a famosa coquille saint-jacques. As conchas coloridas em forma de leque de algumas vieiras, com 

seu padrão de pregas radiantes, são apreciadas por colecionadores e malacologistas e tornaram-se um símbolo 

de heráldica e de Santiago Maior, ostentado pelos peregrinos a Santiago de Compostela. É também a concha 

representada em O Nascimento de Vênus de Botticelli. A sua característica mais interessante na vida selvagem, 

segundo o National Geographic, é serem nadadores ativos, sendo o único bivalve migratório, movendo-se 

por propulsão com ajuda do músculo adutor. Cf. Marine species. Disponível em: 

<http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=140712>. Acesso em: 30/09/2016. 
42

 Jurançon fica no sudoeste da França, no departamento de Pyrénées-Atlantiques. São mais de 1.000 hectares de 

vinhas, a 300 m de altitude, distribuídas por 40 km2, em 25 comunas. 

O calor do sul da França, e a proximidade das montanhas e do mar, juntos, contribuem para um clima único em 

Jurançon, ideal para o amadurecimento de uvas, e para a produção de grandes vinhos brancos doces. Cf. Tintos e 

Tantos: Jurançon. Disponível em: < http://www.tintosetantos.com/index.php/denominando/743-jurancon>. 

Acesso em: 15/10/2016. 
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 Figura 39- Vinícola na área rural entre Pau, Oloron-Sainte-Marie, Jurançon, 2016. Figura 40- Evidências de 

 infraestrutura em área rural nas proximidades de Pau, Oloron-Sainte-Marie, Jurançon, 2016. 

 Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

O percurso até Oloron-Sainte-Marie nos assegurou elementos para o enriquecimento 

da tese proposta. Assim como observado em Pau, as manifestações do rural encontram-se 

imbricadas no D.N.A da cidade de Oloron-Sainte-Marie. A cidade tem na produção agrícola 

um dos expoentes de sua economia
43

. Em suas proximidades interconectadas por 

campo/cidade, tivemos a oportunidade de conhecer o torrão do campesino, historiador e 

sociólogo Pierre Félix Bourdieu. Registramos nas imagens que seguem a placa indicativa para 

a cidade natal do referido cientista social.  

 

 
Figura 41- Cruzamento nas proximidades de Oloron-Sainte-Marie, 2016. Figura 42- Destaque para a placa 

indicando a cidade histórica de Denguin, cidade natal de Pierre Bourdieu, 2016. Foto: SILVA, Gilmar Elias 

Rodrigues da. 2016. 

                                                           
43

 Economicamente, Oloron-Sainte-Marie é sustentada por uma mistura de agricultura, indústria leve e turismo. 

Contém uma das maiores fábricas de chocolate na Europa, e nas noites quentes de verão a cidade é 

frequentemente inundada com o cheiro de chocolate quente. Cf. < http://www.touristlink.com.br/Franca/oloron-

sainte-marie/overview.html>. Acesso em: 30/09/2016. 



129 
 

  

Prosseguindo em nossa incursão na cidade de Oloron-Sainte-Marie, fomos informados 

que do roteiro constava a visita às igrejas locais. Berdoulay afirma que as igrejas visitadas 

nessas proximidades são um testemunho arquitetônico dos séculos X-XII. Na estratégia do 

professor encontra-se explicita a concepção das possibilidades documentais que as igrejas 

guardam. Por aludirem a contextos históricos, cultural, político e socioeconômico francês e 

europeu apresentam um mapa social de então. Evidenciam peculiaridades que combinam o 

discurso religioso, a vida no campo e na cidade. 

Por nossa análise, justificamos a opção de visitação feita por Berdoulay em função de 

que, encontram-se impressas nas igrejas as relações que confirmam a transição para um 

mundo capitalista. As adaptações realizadas pelo clero no sentido da manutenção do poder na 

sociedade em transformação dizem das características socioeconômicas, religiosas e políticas 

de então. Estas podem ser apreendidas nas edificações clericais. 

O cotidiano histórico da sociedade em Oloron-Sainte-Marie pode ser desnudado a 

partir das evidências impressas na Igreja de Sainte-Marie. A imagem abaixo foi tirada na 

lateral da referida igreja. Por uma análise da mesma, percebemos algumas interferências 

arquitetônicas que atestam a presença dos muitos povos que invadiram a região. Ao 

aprofundarmos nossas pesquisas despontam semelhanças entre a Igreja de Sainte-Marie e as 

demais existentes em Oloron-Sainte-Marie. Entretanto, a cita igreja destaca-se entre todas as 

demais por suas peculiaridades.  
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Figura 43- Lateral da Igreja de Sainte-Marie na cidade de Oloron-Sainte-Marie, 2016. Foto: SILVA, Gilmar 

Elias Rodrigues da. 2016. 
 

O estilo românico, o gótico e o barroco se fazem notar quando observamos as técnicas 

empregadas na construção da igreja. Destacamos os arcos das portas de entrada, as torres em 

madeira e os adereços. Há nesse contexto a proeminência do estilo gótico na abóbada das 

igrejas e nos vitrais. A imagem que segue (fig. 44) mostra os detalhes da porta de entrada da 

Igreja Sainte-Marie. Ali se encontram representados os principais elementos da sociedade 

medieval. 

No pórtico de entrada, o arco faz referências aos grandes animais. Em cima deste 

aparecem cenas dos campesinos e suas atividades. Cristo na cruz, o apocalipse, símbolos da 

arte, música – instrumentos representativos desta prática considerada celestial – e elementos 

do profano encontram-se aí registrados. As imagens impressas muito além de meras 

ilustrações são representativas de um modo de existir pautado pelo misticismo religioso. O 

destaque para os campesinos, representados no arco central, diz-nos da relevância atribuída ao 

mundo rural. 
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Figura 44- Pórtico de entrada na Igreja Sainte-Marie na cidade de Oloron-Sainte-Marie, 2016.  

Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

Assim, as representações expressas na Igreja Sainte-Marie, buscam manter a 

dominação pela fé sobre os fiéis. Ora exaltando as profissões abençoadas ora destacando as 

práticas pecaminosas a serem evitadas. Coroando todo o cenário representativo, temos a 

imagem do Cristo esplendoroso e livre de seu suplício, a cruz. É como se a mensagem a ser 

repassada fosse, Ele é o caminho para a glória eterna. Desta forma, a igreja reafirma seus 

dogmas, reforça seu poder. Dada a sua importância enquanto testemunho da história da 

humanidade, a Igreja de Oloron-Sainte-Marie foi tombada pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO como patrimônio da humanidade.  

Pelas incursões realizadas em Pau, Lescar e Oloron-Sainte-Marie observamos que 

estas cidades guardam significativa demonstração da Idade Média. Caracterizam nos dias 

atuais “uma sociedade abundante, concentrada em um pequeno espaço” (LE GOFF, 1998, 

p.25). Considerando a assertiva do autor, inferimos que oriundam deste cenário um “sistema 

de valores nascido da prática laboriosa e criadora do trabalho”, influências e saberes.  

Verificamos uma interação passado/presente, na qual os valores de antão surgem como 

guias para o contexto hodierno. Busca-se na preservação dos elementos passados o reforço 

para a identidade enunciada. Ao mesmo tempo, deduz-se que a divisão social das cidades 

possui um importante campo para estudo e interpretação. 
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2.4 Cidade de Inhambane: pluralidade e singularidade do espaço urbano/rural
44

  

 Nosso primeiro contato visual com a cidade de Inhambane causou-nos comoção. A 

vista, ainda de cima, nos evidenciou algumas peculiaridades que somente naquele lugar, 

naquela altitude nos seria lícito perceber. Inhambane nos brindou com uma paisagem em total 

consonância com o oceano Índico. Ali, oceano e cidade, se respeitam e se complementam. As 

águas de um azul profundo emolduram a cidade com suas casas caiadas de branco. Figura 

uma paisagem dos cartões postais ou das propagandas nas empresas de turismo, a convidar ao 

desfrute nas aprazíveis praias inhambanenses.   

 

 
Figura 45- Vista aérea da Cidade de Inhambane-Moçambique, 2014. Destaque para o Pórtico de Deportações 

adentrando as águas da baía de Inhambane. Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2014. 

 

 Uma linha longitudinal corta a cidade e adentra a baia de Inhambane. Estamos a nos 

referir à Avenida da Independência que desemboca no Pórtico de Deportações. Este sugere 

                                                           
44

 Por meio da Missão Científica Exploratória inserida no projeto de pesquisa “Sementes Crioulas, quintais 

agroecológicos e cooperação popular: troca de saberes e experiências de economia criativa do Cerrado brasileiro 

e as Savanas em Inhambane/Moçambique”, em convênio celebrado entre a Universidade Federal de Goiás/Brasil 

e a Universidade Eduardo Mondlane-Moçambique; foi-nos viabilizado o contato com o Continente-Mãe, a 

África. Foram desenvolvidas atividades múltiplas no decurso de nossa permanência em Moçambique; 

especialmente na província de Inhambane. 
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uma contiguidade com a cita avenida. Ali no pórtico a vida fervilha. Pessoas em um ir e vir 

incessante se deslocam de Inhambane a Maxixe e desta a Inhambane. Afazeres diversos os 

impelem a esse movimento. O outro lado da baía é o destino certo para suprir as carências do 

mercado de consumo em Inhambane. A cidade vizinha de Maxixe configura-se importante 

centro comercial da Província de Inhambane. 

Pontos brancos nas águas do Índico revelaram-se, posteriormente, barcos de transporte 

de pessoas e mercadorias entre as cidades de Inhambane e Maxixe. Passos acelerados 

carregam fardos de mercadorias e de vida, produtos das hortículas a serem comercializados 

em Maxixe. Crianças envoltas em capulanas
45

 são embaladas pela cadência dos passos 

maternos que seguem lépidos para não perder a condução: o barco.  

Se não por suas riquezas naturais, mas também por seu contexto histórico de fundação, 

a Província de Inhambane configura-se prenhe de elementos potenciais para desvelarmos as 

relações ultramarinas no contexto histórico global. A origem de Inhambane está vinculada ao 

comércio. Tendo sido fundada por mercadores, foi visitada por portugueses no ano de 1498
46

. 

Estes ergueram em Inhambane, em 1546, uma feitoria com funções de fortificação. Somente 

no ano de 1731 é que Portugal, definitivamente, se assenhoreia de Inhambane
47

.   

                                                           
45

 Para TORCATO, Maria de Lourdes; ROLLETA, Paola. “De norte a sul de Moçambique não há mulher que 

não use a capulana. Usa-a para se vestir, para limpar e embrulhar as crianças, para as amarrar às costas, usa-a 

como toalha e como cortina. Ou na mudança de casa e em viagem, como embrulho de trouxa. A capulana não é 

para uso exclusivo das camponesas, como se possa pensar. As mulheres urbanas, em geral se vestem à maneira 

ocidental, usam-na invariavelmente como traje por casa ou em certas cerimónias familiares”. Disponível em: 

<http://mosanblog.files.wordpress.com/2010/11/capulanas.pdf>. Acesso em: 31/10/2014. 
46

 Quando os portugueses se instalaram em Inhambane, já se encontravam aí os comerciantes árabes. A partir do 

século XVIII a região assistiria à fixação de segmentos da diáspora Mercantil Indiana – os baneanes, população 

indiana de credo Hindu – que desde 1686 controlavam o Comércio entre Moçambique e a colônia portuguesa de 

Diu. Cf. Pereira Leite, Joana.  A Diáspora indiana em Moçambique: Em torno da presença indiana em 

Moçambique-séc. XIX e primeiras décadas da época colonial. In: Economia Global e Gestão, nº 2/96. Lisboa, 

1996.  pp.67-108.; Pereira Leite, Joana. Indo-britanniques et indo.portugais : présence marchande au Sud de 

Mozambique au moment de l’implantation du système colonial, de la fin du XIX ème siècle jusqu’aux années 

1930.  In: Outre-Mers Revue d’Histoire ( Revue française d’histoire d’outre-mer). França, 2002. pp. 13-37. 
47

 Entre os meses de novembro (1884) e fevereiro (1885), realizou-se a Conferência de Berlim. Esta objetivou 

regulamentar a efetiva ocupação da África mediante a corrida imperialista das potências coloniais. Entretanto, a 

partilha do território africano não respeitou as peculiaridades aí existentes. Dessa forma, foram segmentadas 

etnias, famílias e registros históricos. Assim recortado, o Continente viu acirrar-se as diferenças histórico-sociais. 

Na sequência da conferência, para não perder para potências concorrentes a “posse” de Inhambane, Portugal viu-

se constrangido a ocupar permanentemente o território moçambicano. Por quase um século os portugueses 

permaneceram em Moçambique. A insatisfação oriunda de tal condição cresceu ao longo dos anos e resultou em 

um movimento pela libertação. Assim, em 25 de setembro de 1964, eclodiu em Moçambique a luta armada em 

prol da autodeterminação dos povos moçambicanos. As manifestações iniciaram-se no Norte do país e 

gradativamente se instalaram no centro da nação. A luta armada foi planejada e coordenada pela Frente de 

Libertação de Moçambique (FRELIMO). Cf. XAVIER, Kátia Sara Henriques. Turismo e Desenvolvimento 

Humano na província de Inhambane Estudo de caso: Análise do desenvolvimento recente (últimos 10 anos) do 

Turismo na cidade de Inhambane e a costa litoral, praia do Tofo e praia da Barra. Dissertação de Mestrado 

defendida na Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. Lisboa, 2010. 71f. 
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 Esta é uma das cidades mais antigas da África Austral. Recebeu o estatuto em 1956. 

Inhambane identifica-se como capital administrativa de província. Sede do Município de 

mesmo nome, a referida cidade é banhada pelo oceano Índico, que forma a baía de 

Inhambane. Possui, em função das características reportadas, um litoral recortado (figura 46). 
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 Figura 46- Mapa do município de Inhambane/Moçambique, 2016. Concepção: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues 

 da. 2016. Elaboração: VIANA, Juheina Lacerda R. 2016. 
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Pelas circunstâncias ambientais alhures enunciadas, o clima caracteriza-se pela 

especificidade da maritimidade e influência das massas e correntes do oceano Índico. O 

relevo plano, especialmente nas denominadas “baixas”, no período chuvoso, recebe águas que 

inundam as paisagens. Nessas condições, formam os lugares propícios para a produção. 

Há, por tais ocorrências geográficas, a formação de praias com fácil acesso e 

encantadora paisagem. A caracterização das referidas praias as torna propícias ao campismo e 

ao desporto aquático. Componentes que colocam a cidade como potência para investimentos 

que visem ao turismo. Resultou daí o pressuposto de que as atividades turísticas na cidade de 

Inhambane, em que pese estejam circundadas pela especificidade do local, têm fortes relações 

com o modo pelo qual a economia e o espaço moçambicano se delineiam atualmente. 

Trata-se, portanto, de pensar as determinantes espaciais e o lugar da Província de 

Inhambane nesse contexto
48

. Entretanto, há que se ressaltar um fator de significância na 

conjuntura em destaque; a cidade guarda intrínseca relação com os espaços rurais. O campo 

representa para os cidadãos elemento básico para a sobrevivência (Censo de 2007, INE)
49

. 

Elementos do meio rural encontram-se impressos na paisagem da cidade. Atestam o 

enunciado de uma estreita relação campo/cidade. A imagem que segue, na qual vemos o mapa 

da Província de Inhambane no território moçambicano, nos remete à lide no campo. Por ela 

somos instados a ler o cotidiano dos trabalhadores rurais e também a considerar a importância 

de tal atividade para os moradores do lugar. Uma leitura mais acurada nos faz entender que, 

para além da cena cotidiana, a imagem retida nos diz de uma coexistência de mundos. 

 

                                                           
48

 O potencial turístico em Inhambane mereceu de nós uma atenção específica. Dessa forma, abordaremos a 

temática com mais detalhes nas páginas que seguem. 
49

 O Instituto Nacional de Estatística-INE está para os moçambicanos assim como o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística está para o Brasil. 
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Figura 47- Monumento que remete às atividades agrícolas em uma praça na cidade de Inhambane, 2014.  

Foto: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2014. 

 

O artista se coloca no espaço urbano a partir da reprodução do seu mundo de fala. Está 

aqui, porém, busca o acolá para entretecer seu fio identitário. Vive em constante ubiquidade 

urbana. No momento em que reproduz a cena, ele se serve de sua experiência pretérita no 

campo para imprimi-la no espaço da cidade. Em um mundo de fronteiras porosas, de liquidez 

identitária, o registro feito pelo artista busca eternizar e fortalecer as características regionais 

e/ou locais (HALL, 2013). 

A presença feminina pode ser notada na representação acima. Tradicionalmente, são as 

mulheres que se ocupam dos afazeres no campo (INE, 2007). São elas que efetivam o plantio 

e a colheita. Cabe ao homem o papel de fortalecimento dos vínculos sociais com seus pares. 

Capturamos, em atividades de campo, o momento do preparo da terra para o plantio e a 

colheita de “hortículas”
50

. Seguem as imagens. 

                                                           
50

 De acordo com a classificação do INE (2009/2010, p.12) são consideradas hortículas as plantações de pequeno 

porte. Nesta categoria se inserem: “Hortícolas: Cebola, couve, melancia, pepino, tomate, abóbora, quiabo, 

piripiri, alface, alho, repolho, beringela, ervilha, pimenta, batata Reno, cenoura, inhame, salsa, coentro, agrião, 

feijão verde, espinafre hortelã, beterraba, nabo, rabanete, cebola em rama.” Cf. Instituto Nacional de Estatística.  

Censo Agropecuário 2009-2010.  
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Figura 48- Camponesa em atividade de plantio em uma machamba

51
. Inhambane, 2014. Figura 49- Camponesa 

no cultivo de hortículas. Inhambane, 2014. Fonte: Missão Científica Exploratória. Projeto de Pesquisa – 

IESA/UFG, 2014. 

 

  Embora o trabalho masculino seja uma realidade nas machambas, ainda há uma 

predominância das mulheres para o desempenho destas atividades. Os registros imagéticos 

reafirmam a inferência de que o homem contemporâneo sempre remete às suas origens. E 

assim o faz para reforçar sua identidade. Não só para a Província de Inhambane o meio rural 

figura como importante. Em todo o país há destaque para o setor agrícola. 

  Em Moçambique a atividade agrícola de destaque é a de culturas de rendimento
52

. 

Analisando o papel de relevância da agricultura na geração de postos de trabalho em 

Moçambique, análise que se aplica a Inhambane, Inui (2014, p.79) afirma: 

 

A agricultura continua a ser o principal setor em termos de mercados de trabalho e 

de produtos em Moçambique. A participação do setor primário (agricultura e pescas) 

na produção total foi de 29,6% em 2012, e estima-se que mais de 80% da força de 

trabalho estava envolvida na agricultura em 2010. Este setor importante apresenta 

uma produtividade laboral muito inferior à dos outros setores. O crescimento anual 

médio do setor primário durante a década em causa até 2012 foi de 7,1%, apenas 

ligeiramente inferior à taxa de crescimento global do PIB durante o período (7,4%). 

Consequentemente, a agricultura, apesar da sua baixa produtividade, tem sido um 

dos impulsionadores do crescimento económico nos últimos anos. A dimensão do 

                                                           
51

 Nome dado em Moçambique aos terrenos destinados à produção agrícola [familiar]. Cf. COSTA, Ana Bénard 

da. Urbanos e rurais: Circulação e mobilidade nas famílias da periferia de Maputo.  In: Lusotopie [Online], 

XIII(1) | 2006. pp.147-165. Disponível em: <http://lusotopie.revues.org/1498>.  Acesso em: 20/10/2016.  
52

 Para efeitos do Censo Agropecuário 2009-2010, o INE (p.12) classificou os tipos de cultura presentes na área 

recenseada. Estas foram nomeadas “culturas alimentares básicas”. Segue o texto do referido órgão: 

“Classificação das culturas para efeitos do CAP. Culturas alimentares básicas: Milho, arroz, feijão nhemba, 

feijão manteiga, mapira, mexoeira, amendoim, feijão boer, feijão jugo, Mandioca e batata doce. Hortícolas: 

Cebola, couve, melancia, pepino, tomate, abóbora, quiabo, piripiri, alface, alho, repolho, beringela, ervilha, 

pimenta, batata Reno, cenoura, inhame, salsa, coentro, agrião, feijão verde, espinafre hortelã, beterraba, nabo, 

rabanete, cebola em rama. Culturas de rendimento: Algodão, girassol, cana de açúcar, tabaco, sisal, soja, chá, 

gengibre, trigo, gergelim, paprica, jatrofa. Coqueiros e Cajueiros. Árvores de fruta e fruteiras: Abacateiro, 

ananzeiro, bananeira, goiabeira, jambaloeiro, laranjeira, limoeiro, mafurreira, mangueira, papaeira, tangerineira, 

torangeira, videira, pessegueiro, litcheiro, maçaniqueira, macieira, maracujeira”.  
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setor agrícola em Moçambique é muito grande, mesmo quando comparada com 

países de baixo rendimento na África Subsaariana. 

 

O referido setor responde pela subsistência de mais de três quartos da população. 

Ocupa lugar de primazia na economia moçambicana (NIJHOFF, 2014). Segundo dados do INE 

(2009/2010) registrados no último Censo Agropecuário; a agricultura contribui com um 

quarto do Produto Interno Bruto-PIB moçambicano gerando postos de trabalho para cerca de 

80% da População Economicamente Ativa-PEA
53

. Dados corroborados pelo quadro abaixo. 

 

    Quadro 03- Recenseamento Agrícola de Moçambique – 2009/2010 

  Principais resultados do Recenseamento Agrícola de Moçambique- 2009/2010 

• A área cultivada aumentou em 24% durante o período de 1999–2009. 

• O número de produtores agrícolas aumentou em 45% ao longo do mesmo período. 

• A percentagem de agregados familiares rurais chefiados por mulheres aumentou de 23%        

    para mais de 27% ao longo do referido período.  

• Aproximadamente um terço das quintas possui uma dimensão inferior a um hectare, ao  

   passo que dois terços das quintas têm entre 1 e 10 hectares. 

• Apenas 5% dos produtores recorrem à irrigação, e menos de 3% utilizam fertilizantes. 

• O sésamo tornou-se a cultura de rendimento mais importante, sendo cultivado em 30%   

    da área de culturas de rendimento. 

• Mais de 40% dos produtores não sabe ler nem escrever. 

    Fonte: INE, 2011. Recenseamento Agrícola 2009/2010; NIJHOFF, Jan Joost. et al. 2014.  

    Adaptação: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

                                                           
53

 De acordo com a nota metodológica do INE (2007, pp.20-1): “A População Economicamente Activa (PEA) é 

o conjunto de pessoas em idade de trabalhar de ambos os sexos, que constituem a mão de obra disponível para a 

produção de bens e serviços. Dito por outras palavras, a PEA compreende as pessoas que trabalham (ocupadas) e 

as que procuram activamente um trabalho (desocupadas), incluindo aquelas que o fazem pela primeira vez. 

Segundo recomendações internacionais, a PEA é considerada como a população que participa na actividade 

económica e que tenha 15 anos de idade e mais. A análise da PEA que é apresentada nesta secção seguiu esta 

recomendação. No entanto, o boletim do censo foi desenhado para captar também pessoas com idades entre 7 e 

14 anos. A participação laboral deste último grupo é analisada num quadro separado. No Censo 2007 a PEA foi 

medida através de uma pergunta sobre a actividade realizada pelas pessoas na semana anterior à data do censo. 

Assim, o tamanho da PEA na Província de Inhambane é de 492,706. Este número corresponde a 70.6% da 

população de 15 anos e mais. Fora da PEA, encontravam-se 198,528 pessoas de 15 anos e mais, o que 

corresponde a 28.4% dessa subpopulação, onde 41.7% são homens e 58.3% mulheres. Entre os homens, a 

maioria são estudantes e entre as mulheres a maioria é constituída por domésticas. Como era de esperar, as cifras 

acima apresentadas, revelam um aumento no tamanho da PEA e PNEA, pois em 1997, foram registradas 

483,699 e 144,202 pessoas, respectivamente. O nível da participação económica na área rural é maior do que na 

urbana, devido, em parte, à elevada participação feminina, a qual, segundo será evidenciado, é largamente 

relacionada ao sector da agricultura. Assim, 74.5% da população de 15 anos e mais faz parte da PEA na área 

rural contra 58.2% na urbana. É preciso notar que a contribuição feminina na PEA nas áreas rurais é ligeiramente 

superior que a masculina”. Cf. Instituto Nacional de Estatística. Gabinete Central do Recenseamento. 

Recenseamento Geral da População e Habitação. Indicadores Socio-demográficos Província de Inhambane, 

2007. 66p. 
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O crescimento da atividade agrícola conheceu uma expansão a partir do término da 

Guerra Civil Moçambicana, em 1992. As áreas rurais e o aumento na oferta de postos de 

trabalho no campo fizeram parte da estratégia de reorganização do país.  A partir desta data, 

os refugiados da guerra, que haviam se mudado para as cidades em busca de maior segurança, 

uma vez que as escaramuças ocorriam com frequência no meio rural; foram realocados para 

estes espaços, o que justifica a assertiva enunciada (ARAÚJO, 2002). Entretanto, inferimos 

que mesmo representando uma centralidade na geração de renda do país, as atividades 

agrícolas carecem de recursos e investimentos em tecnologias e pesquisas para o seu 

incremento.  

2.5 Cidade de Inhambane: atravessamentos e deslocamentos para a materialização da 

existência 

 Todo ser traz impresso em seu tecido compositor elementos de sua existência e da de 

seus antepassados. Assim, somos atravessados por experiências várias que vão se 

incorporando ao nosso senso identitário. Este em consonância com o contexto sofre 

deslocamentos, ajusta-se na elaboração do sujeito. São os referidos acontecimentos que 

determinarão os modos de agir, de gerir conflitos, enfim, o nosso pertencimento ao lugar. 

Desta forma, as experiências pretéritas, positivas ou não, conjugam-se para a consolidação do 

sujeito. 

Ao adentramos a cidade de Inhambane, a retina é capturada por um espaço 

aparentemente tranquilo. Neste as pessoas transitam em direções várias. O antigo Pórtico de 

Deportações atrai grande quantidade destes transeuntes. Este era o lugar no qual os escravos 

ficavam a aguardar o embarque nos navios negreiros. E, nos dias que correm, tornou-se um 

espaço de aglomeração e fluxo de pessoas. Desta feita, aguardam as embarcações com destino 

à cidade de Maxixe. Esta representa o principal centro comercial da Província de Inhambane. 

Desde o contato com os colonizadores portugueses no século XV, a cidade recebeu as 

funções de ser um centro de comércio em decorrência de sua localização e das suas condições 

naturais. A figura abaixo traz a imagem do Porto de Inhambane. Neste local, conforme 

exposto alhures, muitos sujeitos foram deportados como escravos para Portugal ou para a sua 

colônia na América. Instalada na rota comercial do ouro, do tráfico de escravos e de formação 

de natureza específicas, a cidade de Inhambane se desenvolveu contando, atualmente, com 

uma população de 65.149 hab. (INE, 207). 
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 Figura 50- Placa alusiva aos moçambicanos que deixaram o país na condição de escravos, 2014. Figura 51-  

 Configuração atual do Porto de Deportação em Inhambane, 2014. Fonte: Missão Científica Exploratória. Projeto  

 de Pesquisa – IESA/UFG, 2014. 

    

Transcrevemos logo abaixo a inscrição contida na “placa marco” das deportações: 

 
PÓRTICO DAS DEPORTAÇÕES 

 

Não vamos esquecer aquilo que passou! 

vamos sempre recordar a nossa História, 

História do povo Moçambicano, buscando 

inspiração na nossa luta! 

Até princípio do século XX, por aqui muitos  

Moçambicanos passaram, torturados como 

escravos e exilados pelo Colonialismo para 

 longe da sua família e de sua Pátria, donde 

nem todos puderam voltar!... 

Inaugurado por sua excia. o Membro do Bureau 

Político e 1º Ministro da R.P.M. Doutor Mário 

da G.F. Machungo aos 18-12 de 1988. 

 

As palavras da placa, assim como a existência do pórtico, põem em evidência a saída 

de pessoas de sua terra natal para outras distantes. Em uma diáspora forçada, esses sujeitos 

deslocaram-se rumo ao desconhecido. Tal ocorreu não por desastres naturais, guerras ou pela 

busca de oportunidades e sim pela arbitrariedade de um grupo dominante. O desafio é posto a 

todos eles, deixar sua terra mãe e viver em plagas longínquas em condições sub-humanas.  

A dor da separação da família aprofunda-se pela certeza do destino que os aguarda: o 

sofrimento. Não possuem, na jornada empreendida, o brilho no olhar que acompanha a todos 

que partem em busca de vida melhor. Trazem consigo o temor de serem seguidos por seus 

familiares.  A única certeza que carregam é que, após o embarque, nada mais será como antes. 

Serão forçados a reinventar-se em lugares hostis e desconhecidos. Na bagagem, as 

reminiscências de uma vida olvidada pela migração.  
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Na atualidade, o Porto de Inhambane recebe um fluxo elevado de pessoas que partem 

ou chegam para estudar, trabalhar ou retornar para casa ao fim de uma jornada.  Percebe-se 

que há na cidade de Inhambane uma ligação estreita entre as condições edáficas e o relevo. 

Essa ligação repercute no processo de ocupação, de organização espacial e também na 

funcionalidade dos lugares e no modo de vida da população. 

Um dia em Inhambane, quando nos deixamos capturar pelo Pórtico dos Deportados, 

resultou em vasto arcabouço para as reflexões alhures expressas
54

. Seguimos nossa 

peregrinação pela cidade. As ruas descortinam casas antigas, oriundas do período de ocupação 

portuguesa. Ainda que careçam de cuidados estes testemunhos do passado colonial, encantam 

por sua arquitetura. Xavier (2009, p.29), ao tratar da forma urbana da cidade de Inhambane, 

assim se expressa: 

 

Inhambane, ou “terra de boa gente,” assim apelidada pelos portugueses quando nela 

desembarcaram no século XV e aí fundariam um entreposto comercial, é uma das 

cidades mais antigas do sul de Moçambique. As velhas ruas em estado precário, e os 

seus edifícios históricos, possuem uma aura particular, a calma e o charme de um 

mundo antigo aberto às influências orientais. 

 

 Algumas construções exibem a opulência dos tempos coloniais. Tal se deve às 

restaurações efetivadas. Estas edificações, geralmente abrigam algum órgão gestor, caso do 

Edifício do Conselho Municipal. Ou então se tornaram edifícios comerciais, como por 

exemplo, a Casa de Oswald Hoffmann (fig. 52). A referida construção histórica notabilizou-se 

por suas singulares características arquitetônicas. Em suas dependências já abrigou um hotel, 

uma loja, um restaurante e, atualmente, funciona neste espaço uma empresa do setor gráfico. 

 

                                                           
54

 Permanecemos por vinte e dois dias nesta cidade. Neste período, visitamos as cidades de Maxixe e Maputo. 
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Figura 52- Monumento histórico da cidade de Inhambane. Casa Oswald Hoffmann, 2014.  

Fonte: Missão Científica Exploratória. Projeto de Pesquisa – IESA/UFG, 2014. 

 

 Os traços arquitetônicos evidenciados no centro da cidade de Inhambane apontam para 

uma inter-relação de estilos. Sendo possível identificar a presença portuguesa através da 

forma das casas. Segundo Maloa (2016) houve, por parte dos arquitetos oriundos da 

metrópole colonizadora, uma ação no sentido de adaptar a estrutura arquitetônica portuguesa 

ao clima africano. Originou-se daí a chamada “Arquitetura tropical”. Citando o parecer do 

engenheiro civil, Manoel Braga, sobre a hoje cidade de Maputo, Maloa registra que por ser 

uma cidade africana, com clima diferente do europeu, com pessoas africanas a residirem nela, 

não havia como empregar um padrão arquitetônico europeu. O que justificaria as adaptações 

efetivadas. 

 O centro urbano de Inhambane é considerado o mais bem preservado de Moçambique. 

As casas são majoritariamente térreas. Algumas com amplas varandas que remetem ao 

aspecto arquitetônico transmontano (fig.54). Outras apresentam características do sul de 

Portugal (XAVIER, 2009).  Como por exemplo, as casas geminadas registradas na imagem 

que segue (fig.53). Assim, Inhambane, por sua forma urbana, vai se revelando para nós, uma 

mescla de elementos que apontam para uma releitura das práticas arquitetônicas portuguesas 

aplicadas no continente africano.   
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Figura 53- Rua no Centro Histórico de Inhambane apresentando casas geminadas, 2014. Figura 54- Casa em 

estilo colonial com ampla varanda no Centro Histórico de Inhambane, 2014. Fonte: Missão Científica 

Exploratória. Projeto de Pesquisa – IESA/UFG, 2014. 

 

  

 Observa-se que o centro histórico da cidade de Inhambane apresenta significativo 

investimento em urbanização. Infere-se que neste espaço o colonizador buscou reproduzir a 

estrutura urbana da metrópole colonial. Tal fato justifica as diferenças entre o centro 

urbanizado e a periferia carente de aparelhamento público. As ruas encontram-se sempre 

limpas e organizadas. Contrastando com aquelas dos bairros mais afastados. Algumas das 

casas do centro histórico foram refuncionalizadas ou “reabilitadas” como é usual dizer por lá. 

Estas abrigam hoje estabelecimentos comerciais.  

Quando do término da guerra civil, muitas residências encontravam-se abandonadas 

por seus antigos proprietários. Muitos destes, tendo retornado a seus países de origem, jamais 

voltariam para reclamar o bem deixado. Assim, a população, que com os anos de guerra viu 

sua condição de moradia agravada, tomou posse desses edifícios. Alguns, não tendo como 

manter a conservação das casas, uma vez que os custos eram muitos, as abandonavam 

novamente. O que justifica a presença de ruínas no centro histórico da cidade. O próprio 

governo serviu-se destes imóveis para neles alocar órgãos gestores.  
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Figura 55- Ruínas de casa no Centro Histórico de Inhambane. Destaque para casa colonial restaurada no canto 

esquerdo da imagem, 2014. Figura 56- Casas em ruínas no Centro Histórico de Inhambane, 2014. Fonte: Missão 

Científica Exploratória. Projeto de Pesquisa – IESA/UFG, 2014. 

 

Seguimos a observar a estrutura da cidade de Inhamabane. Desta feita, deixamos o 

centro histórico e nos aventuramos pelos bairros mais afastados. Nestes, escasseiam as 

construções coloniais. A lógica dessas construções é também resultante da empresa colonial. 

A moradia no centro da cidade de Inhambane, no período de ocupação portuguesa, reservava-

se estritamente aos nobres da corte. O povo do lugar foi, dessa forma, sendo empurrando para 

as margens da cidade. No local onde se instalaram, suas residências eram construídas com 

materiais pereciveis, dentre estes o caniço
55

. Fernandes e Mendes (2012, p. 05) sobre a lógica 

afirmada, postulam: 

 

No entanto, quer no âmbito económico quer no urbanístico, os modelos 

prosseguidos pelas autoridades coloniais tiveram efeitos perversos, pois se, por um 

lado, o desenvolvimento económico assentava na exploração da mão-de-obra local, 

por outro, os africanos eram excluídos da vivência do espaço urbano, estabelecendo-

se nas periferias das cidades, em conjuntos de habitações precárias, construídas em 

materiais perecíveis e à maneira tradicional, que em Moçambique se denominam de 

caniço, exatamente o material mais popular e acessível que era incorporado na 

construção das referidas habitações. Estes espaços periféricos eram encarados como 

um mal menor pelo poder colonial, sendo importante a sua relativa proximidade ao 

núcleo principal como forma de assegurar a mão-de-obra destinada aos trabalhos 

domésticos da população branca e aos serviços públicos menos qualificados. Além 

                                                           
55

 O caniço é um vegetal que cresce de forma espontânea em solos argilosos e úmidos. Lembra o bambu, mas em 

menor porte e mais fino. Segundo Viana (2010) “Em Moçambique chama-se ‘caniço’ às plantas do género 

Typha - muito utilizadas na construção de casas tradicionais ou palhotas.” Cf. VIANA, David Leite. Maputo: 

entre a cidade compacta, difusa e sem forma. Revista Desafios do Desenvolvimento 2010. Ano 7. Edição 63 - 

19/11/2010. Ainda nos reportando a Viana et al. (2013), os autores afirmam que “em Moçambique chama-se 

caniço às plantas do género Typha, utilizadas em habitação autoconstruída. Assim se explica a denominação 

cidade de caniço, por oposição ao cimento utilizado na reticula. De acordo com Mendes (1979), o crescimento 

dos bairros do caniço acentuou o fosso entre a comunidade cosmopolita da cidade e a fragilidade, em termos de 

forma urbana e infraestrutura, da população local.” Cf. Viana, D. L.; Sanz, J. R. L.; Natálio, A. Aprendendo com 

a forma urbana de Maputo (in)formal. Revista de Morfologia Urbana (2013) 1, pp.17-30 Rede Portuguesa de 

Morfologia Urbana ISSN 2182-7214. s/i. 
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disso, estes bairros eram, também do ponto de vista urbanístico, considerados como 

provisórios e vistos normalmente como uma reserva para a expansão da cidade, o 

que se coadunava com o princípio legal de que a população negra não era 

proprietária do solo. Assim, quando surgia a necessidade de expandir a cidade, os 

habitantes das zonas periféricas eram remetidos para áreas mais afastadas, de acordo 

com as necessidades de crescimento da cidade colonial e com o ritmo crescente das 

novas coroas urbanas. 

 

Os fatores decorrentes da colonização tornaram-se determinantes para a elaboração 

dos bairros nas periferias. A forma urbana nas franjas da cidade de Inhamabne apresenta 

especificidades próprias da cultura africana. Encontramos em nossa incursão, residências 

construídas de forma mista. Nestas foi empregado o cimento e a palha para a edificação da 

casa. Aquele para as paredes e esta para a cobertura do teto. Outras são cobertas com folhas 

de zinco. Outras mais, são totalmente construídas a partir do emprego do caniço.  

 

 
Figura 57- Casas mistas – caniço, palhas, cimento e zinco – em bairro periférico de Inhambane, 2014. Figura 58- 

Casas de caniço no limiar entre o campo e a cidade em Inhambane, 2014. Fonte: Missão Científica Exploratória. 

Projeto de Pesquisa – IESA/UFG, 2014. 

 

 As imagens acima corroboram as assertivas acerca do emprego de materiais perecíveis 

na construção das habitações em Inhambane. A primeira imagem tem uma casa construída em 

caniço, cimento e zinco. Possivelmente o alto custo do material fez com que a família 

ajustasse a construção a seus padrões financeiros. Já na segunda imagem, descortina-se para 

nós um espaço empobrecido no qual a predominância nas construções é o caniço. Ambas as 

imagens, apresentam condições precárias no que tange ao calçamento das ruas. A primeira 

apresenta evidências de uma infraestrutura precária, mas existente. Destacamos o fio da rede 

elétrica em primeiro plano. O mesmo não pode ser identificado na imagem seguinte. 

Se comparadas com o observado no centro histórico de Inahambane, perceberemos 

uma nítida divisão em seu estrato social e urbano. As pessoas que habitam as franjas da 

cidade ou regiões periféricas, sofreram no decurso do processo colonial, uma exploração 
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sistemática que resultou em seu empobrecimento. Esta condição parece ter sido agravada nos 

anos que sucederam à independência. Silva (2011, pp. 80-1) discorrendo acerca dos fatos por 

nós observados, assevera que:  

 

Essas formas espaciais socioculturalmente distintas delinearam a natureza da 

urbanização (...) dinamizado pela lógica colonial que condicionava o cotidiano dos 

grupos sociais da periferia. Das relações de poder instituídas delinearam distintas 

representações do espaço habitacional das formações sociais nativas. Para justificar 

a suposta inferiroridade destas práticas culturais autóctones, a habitação concebida 

pelas formações sociais locais foi evocada pela ideologia colonial como uma 

“produção de selvagens”. Essa concepção que permeou a ação do Estado colonial 

repercutiu-se no ordenamento da ocupação do solo e na representação que os 

distintos espaços habitacionais assumiram. A configuração socioespacial da cidade 

(...) segrerada espressava as desigualdades inerentes à sociedade colonial que 

perpetuou uma estrutura social fragmentada. 

  

 

Decorre daí que as áreas de moradia periféricas não receberam investimentos em 

infraestrutura. Os moradores convivem com ruas estreitas e sinuosas. Não foram 

observados por nós serviços de infraestrutura. O ordenamento territorial para o uso do solo 

inexiste nestas espaços. A predominância entre os moradores é de pessoas oriundas do campo 

que, aí se instalaram para estar mais próximos da cidade de cimento. Outros foram 

encampadas pelas alterações de ordenamento e uso do solo.  

Tais ações tornaram urbano o solo que era rural para atender à necessidade de 

expansão da cidade de cimento. Assim, surgiu em Inhamabane duas cidades: a cidade de 

cimento, erguida pelos colonizadores e mantida pelo poder gestor atual e a cidade de caniço, 

construída pelos autóctones a partir de sua experiência pretérita e da precariedade de 

condições para a moradia (SILVA, 2011). Resultou daí, formas espaciais contraditórias, 

embora coexistentes, em uma cidade na qual seus moradores encontram-se fragmentados 

territorial e socioculturalmente. 

Essa fragmentação se faz sentir quando a temática recai na oferta de postos de 

trabalho. Estes, marcadamente, encontram-se no centro histórico de Inhambane. Estão aí 

alocados hotéis, bancos, restaurantes, o Mercado Central, cafés e atividades do comércio 

informal. Na informalidade, encontra-se significativo contingente da PEA. De acordo com 

dados obtidos no Plano Estratégico da Província de Inhambane para o período 2011-2020 

(PEP II), embasados estes no Censo de 1997 esta característica tende a se prolongar.  

 

De acordo com os dados do censo de 1997, a população economicamente activa 

(PEA) em 1997 era de 5.9 milhões de pessoas e a maioria eram trabalhadores por 

conta própria (52%), 33.7% trabalhadores não assalariados e apenas 11.1% eram 

empregados dos quais 4.1% no sector publico e 7% no sector privado. Em 2010 a 
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PEA, representava mais de 10 milhões de pessoas, e era constituída em mais de 50% 

por trabalhadores por conta própria e cerca de 10% (uma redução de 1,1 pp em 

relação a 1997) por trabalhadores assalariados absorvidos na maioria pelo sector 

privado (EEFP 2006-2015). Dados do Inquérito da Forca de Trabalho (IFTRAB) 

2004/2005, apontam para uma taxa de desemprego em Moçambique de 18.7% em 

2005, sendo que na área urbana os níveis são mais altos, atingindo 31% enquanto na 

área rural é de 12.9%. O desemprego atinge mais às mulheres que aos homens 

(21.7% e 14.7%, respectivamente). As estatísticas do INEFP (2004), relativas ao 

desemprego registrado indicam que a procura de emprego tem as seguintes 

características: Baixo nível académico (90% têm menos de 9ª classe e apenas 1.3% 

tem o nível secundário); Baixa qualificação profissional (62% não tem nenhuma 

qualificação); Pouca ou nenhuma experiência profissional. 
   

 

 Os dados referenciados para a Província de Inhambane e Moçambique reverberam nas 

demais cidades da Província. Usualmente encontramos nas vias que dão acesso à Estrada 

Nacional n.1-EN1, nas ruas das cidades, nas calçadas, em comércios improvisados sobre as 

capulanas e esteiras estendidas no chão, pessoas a oferecer seus produtos para turistas ou 

transeuntes. Estão ali disponibilizados diversos produtos.  Dentre eles mandioca, laranjas, 

produtos da terra, artesanato, milho verde e outros mais. A predominância neste mercado 

informal é feminina.  

 

 
Figura 59- Produtos para venda em bairro de Inhambane, 2014. Figura 60- Mulher, com filho ainda bebê, 

vendendo produtos na calçada em Inhambane, 2014. Fonte: Missão Científica Exploratória. Projeto de Pesquisa 

– IESA/UFG, 2014. 

 

 Inferimos que tal se deve ao fato de que às mulheres faltam oportunidades de ingresso 

nas escolas, no mercado de trabalho formal e também por serem elas as responsáveis por 

conduzir a economia do lar (INE, Censo-2007). Muitas saem para vender seus produtos 

equilibrando o peso das bacias carregadas e de suas crias. Estas trazidas às costas presas pela 

capulana. Outras depositam ao chão, filhos e mercadorias. A precariedade nas condições de 

trabalho repercute na infância “roubada” a estas crianças. Muitas passam a maior parte de seu 

dia a perambular entre os convivas que ali estão a ofertar víveres.  
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A condição destas crianças configura-se a extensão do que foi a história de suas mães. 

A vida se materializa e se reproduz na necessidade do pragmatismo para garantir a existência. 

Não há disposição e nem mesmo disponibilidade para os folguedos da infância, urge 

sobreviver. Diversas vezes nos deparamos com crianças pelas ruas e praias da cidade de 

Inhambane que ofereciam seus préstimos em troca de alguns meticais. Em mais um dia de 

trabalho de campo, encontramos um grupo no qual as idades variavam entre seis e doze anos. 

Ao nos avistar começaram a chamar a atenção para si. Faziam malabarismos, inquiriam 

nossos nomes para, em seguida escrevê-los na areia. Ao final desse “ritual de encantamento”, 

ofereciam seus préstimos como guias de turismo ou seu artesanato para compra. 

 

i   
 

   
 

 

Figuras 61, 62, 63 e 64- Sequência de fotos nas quais as crianças envidam esforços no encantamento dos turistas. 

Em troca a bonificação de alguns meticais. Ilha de Inhambane, 2014. Fonte: Missão Científica Exploratória. 

Projeto de Pesquisa – IESA/UFG, 2014. 

 

 

 A informalidade e o trabalho infantil se colocam de forma contundente ao analisarmos 

o fato descrito e as imagens acima. Entretanto, há algo a ser ressaltado. Nos diversos 

momentos de nossas incursões pela cidade, ficou patente a importância atribuída ao 
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aprendizado formal. Às vezes em condições adversas de estudo, nas quais a sala de aula foi 

construída de caniço, observamos o quanto educação e educadores são valorizados pelos 

sujeitos. 

  A cisão evidenciada entre a cidade de cimento e a de caniço se reproduz no sistema 

educacional. A cidade de Inhambane apresenta dois tipos de escolas. Aquelas localizadas no 

centro urbano cujos investimentos em infraestrutura e material didático nada deixam a desejar 

para o esperado em um centro educacional e aquelas erigidas nas franjas da cidade. 

Entretanto, as escolas localizadas nos bairros periféricos ou mesmo nas áreas rurais da cidade, 

enfrentam grandes desafios para efetivar sua função precípua: levar conhecimento a todos. 

  

 
Figura 65- Escola Primária Completa 3º Congresso, na cidade de Inhambane, 2011. Figura 66- Escola Primária 

na Comunidade Santa Clara, Ilha de Inhambane, 2014. Fontes: RODRIGUES, Orlando, 2010; Missão Científica 

Exploratória. Projeto de Pesquisa – IESA/UFG, 2014. 

 

 

Por serem construídas nos moldes das casas de caniço, as escolas enfrentam grandes 

dificuldades nos períodos chuvosos. Muitas não têm energia elétrica ou infraestrutura 

adequada para a efetivação das aulas. Outro desafio enfrentado na Província de Inhambane é 

derivado dos fatores climáticos. Nos anos em que a estação chuvosa é insuficiente, as 

plantações sofrem e a colheita cai.  

Estes fatos repercutem na subsistência dos sujeitos. As crianças deixam de ir à escola 

por falta de alimento. Muitos são incentivados pelos pais a irem para a cidade de Inhambane e 

trabalhar na informalidade. Garantindo assim, o mínimo para o sustento da família. Um 

desafio se coloca para o desenvolvimento da Província de Inhambane: promover políticas 

públicas garantidoras da inserção e permanência das crianças e jovens no ambiente escolar. 
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2.6 Cidade de Inhambane: potencialidades e desafios  

 Desde sempre o homem moveu-se entre espaços. Quer por questões religiosas quer 

por premências para a materialização da vida a monbilidade humana sempre se fez presente 

(TELLES, 2010). Também é verdade que sempre existiu, na rotina humana, um momento 

dedicado ao descanso. Entretanto, urge registrar que o homem, embora dedicando algum 

tempo de sua existência ao lazer, somente com o advento da Revolução Industrial, 

efetivamente, inseriu em sua rotina tais momentos
56

.  

O lazer é concebido como uma atividade desenvolvida em momentos nos quais o 

sujeito não está vinculado aos afazeres do trabalho. Assim sendo, ele encontra-se 

regulamentado pelo tempo linear. Dito de outra forma, somente desenvolvemos atividades de 

lazer quando estamos de folga, nos fins de semana, nos feriados ou então nas férias 

trabalhistas.  

Por um longo período, as classes trabalhadoras acreditavam ser o lazer um privilégio 

restrito apenas aos mais bem aquinhoados, ou seja, aos patrões. Estes regularmente 

reservavam momentos para o descanso. Neste período eram realizadas viagens em família 

para os locais da moda. Aqueles frequentados pelos membros da higth society. Com a 

evolução das leis trabalhistas, alguns direitos foram assegurados aos trabalhadores.  

Dentre os referidos direitos inserem as férias remuneradas. Assim sendo, ocorreu uma 

liberação de tempo para que atividades não relacionadas ao trabalho fossem desenvolvidas. 

Abria-se desta forma, espaço para o turismo. Não faremos nas linhas que seguem, um 

postulado acerca do conceito de turismo. Este será tratado por nós apenas no âmbito das 

potencialidades a serem exploradas na cidade de Inhambane.  

Para sistematizar o olhar e escapar da dispersão das informações obtidas nos vários 

meios de coleta desenvolvemos o procedimento de definição de marcos espaciais. Dito de 

outra forma, elegemos situações espaciais responsáveis pelos principais eventos com 

potencial turístico na cidade de Inhambane. Os marcos espaciais aludidos na paisagem urbana 

e na rural resultam da ação do sujeito e de sua mobilidade no espaço.  

Ao analisar o potencial turístico de Moçambique e sua relação aplicada ao município 

de Inhambane, Azevedo (2014, p.98-9), afirma que: 

                                                           
56

 Cf. PADILHA, Valquíria. Trabalho, lazer e consumo nas sociedades contemporâneas. In: MASCARENHAS, 

Fernando; LAZZAROTTI FILHO, Ari. (Orgs.) Lazer, cultura e educação: contribuições ao debate 

contemporâneo. Editora UFG. Goiânia, 2010. 144p. 
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A atividade turística em Moçambique é mais antiga que a própria proclamação de 

Moçambique como território independente e soberano no ano de 1975. Nhamtumbo 

(2009) sustenta essa ideia ao afirmar que, antes da independência, Moçambique foi 

um dos primeiros destinos turísticos da África Austral, particularmente para os 

portugueses, sul-africanos e para os zimbabuanos. Nas onze províncias do país, 

existem potenciais e produtos turísticos diversificados que se localizam nas 

diferentes rotas turísticas, nas áreas de conservação, nas áreas prioritárias para o 

investimento em turismo e nas zonas de atrações turísticas.   

 

Das referidas áreas, segundo dados do INE (2009), a cidade de Inhambane é a que 

possui melhor estrutura para alocar turistas. Recebeu investimentos em infraestrutura que se 

configuram em rede de hotelaria, restaurantes e outros mais. As palavras de Azevedo (2014) 

evidenciam alguns elementos para a compreensão da cidade de Inhambane enquanto 

potencialidade para o turismo. Dentre estas se destacam o processo colonial; as condições 

naturais; os componentes históricos e culturais; a funcionalidade econômica.  

 Identificamos, a partir de nossas incursões pela cidade de Inhambane, significativos 

marcos espaciais. Estes, supostamente, são definidores da vida socioeconômica do local. A 

partir dos referidos marcos inferimos potencialidades para o turismo. As formas espaciais 

expressam, como assevera Santos (1996), funções e intencionalidades, processos e estruturas. 

Convém considerar as palavras de Maxlhaieie e Castrogiovanni (2014, pp. 364-6) quando os 

mesmos postulam sobre os investimentos para o turismo na Província e na cidade de 

Inhambane.  

 

A Província de Inhambane, no qual se insere o município em análise, durante vários 

anos de experiência turística foi considerada como Capital do Turismo. Igualmente, 

foi o território que auferiu o maior volume de investimentos no setor, em termos de 

dimensão de projetos de investimento. A província ocupa a segunda posição, depois 

de Maputo (capital do país) no ranking nacional, em termos de capacidade do setor 

turístico. (...) O Município de Inhambane, maior lugar turístico provincial, insere-se 

num dos espaços prioritários para o desenvolvimento do Turismo, denominados de 

Áreas Prioritárias para o Investimento em Turismo (APIT) de 1ª Classe, com 

subáreas que já foram apropriadas pela prática social do Turismo, sobretudo o de sol 

e mar. Todavia, na atualidade, pelas potencialidades que oferece, este município 

pode de forma sustentável ser [re]apropriado e [re]constituído, [re]produzido e 

consumido/usado por novas tipologias de Turismo emergente ávidas pela utilização 

do patrimônio cultural ou histórico-cultural, já que por muito tempo, o município 

constituiu-se turisticamente a partir da apropriação do patrimônio natural (sol, areia 

e mar). De acordo com o Plano Estratégico do Município e Inhambane 2009-2019, o 

Turismo é a principal atividade econômica local, mas o [re]conhecimento do 

município nesta área ainda estaria pouco desenvolvido, bem como o papel que 

poderá desempenhar para atrair e controlar um Turismo que faça uso dos recursos 

locais sustentavelmente (Inhambane, 2009).  

 

 

 Pelo exposto verifica-se o esforço envidado no sentido de melhor organizar o 

aparelhamento público para bem receber o turista. Há ainda uma tendência a fortalecer o 

turismo de praia e desenvolver o histórico-cultural. Para tanto a cidade de Inhambane é 
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profícua em cabedal. Os antigos e conservados casarões, as igrejas, as mesquitas, os museus 

dentre outros marcos configuram-se potenciais turísticos. Não nos é lícito omitir a 

importância do turismo de praia. Destaque para as praias do Tofo, Tofinho e Barra. Este 

conjunto marinho é responsável pela vinda de turistas das mais diversas regiões para a cidade 

de Inhambane. 

 As referidas praias representam o principal elemento propagandístico para o turismo de 

praia em Inhambane. O cenário é digno das paisagens evocadas nos filmes. Projetando o 

potencial turístico local, foram empreendidos investimentos em infraestrutura. Dentre os quais 

destacamos a construção de hotéis, clubes, restaurantes, boites, lodges, bares, lojas de 

souvenirs, serviços de entretenimento. O artesanato regional foi revitalizado, o que propiciou 

aos artesãos oportunidades para aumentar o ganho familiar. Ressaltamos a relevância dos 

trabalhadores informais, estes são responsáveis pelas principais funcionalidades turísticas. 

 

 

 
Figura 67- Banhistas na praia do Tofo. Inhambane, 2014. Figura 68- Feira de Artesanato em povoado na praia 

do Tofo. Inhambane, 2014. Figura 69- Imagem representativa do Lodge Flamingo Bay. Inhambane, 2014. Figura 

70- Entrada para o Lodge Flamingo Bay. Inhambane, 2014. Fonte: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da, 2014. 
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Conforme exposto alhures, o turismo de praia atrai considerável percentual de turistas 

para a cidade de Inhambane. O mosaico de fotos acima é ilustrativo dos investimentos e 

atrativos empenhados nessas localidades. O turista que para ali se desloca tem a seu dispor 

facilidades de acesso ao artesanato local, ao conforto de hotéis com padrão internacional, a 

esportes náuticos tais como vela, esqui e surfing, canoagem, mergulho marítimo; a atividades 

recreativas na areia como o vôlei e o futebol; a pescas esportivas e para comércio; passeios de 

barco. E para os menos ousados, o tradicional banho de sol (AZEVEDO, 2014). As atividades 

enunciadas e os investimentos reforçam os usos da praia enquanto elemento gerador de 

receita. 

Quando estivemos em Inhambane, no ano de 2014, ocorria na Província de Inhambane 

o VIII Festival Nacional da Cultura, cujo tema para o ano em questão foi “Unidade na 

Diversidade Cultural: Inspiração para a Construção da Moçambicanidade e do 

Desenvolvimento”. Entre os dias 14 e 19 de agosto de 2014, presenciamos cenas 

inesquecíveis. Uma sequência encantadora de manifestações culturais africanas. Povos de 

diversos países da África e mesmo da Ásia se fizeram presentes. Foram dias de intensas trocas 

culturais.  

       

       
        Figura 71- Arquibancada para autoridades no VIII Festival Nacional da Cultura. Inhambane, 2014. Figura  

        72- Saudação por parte dos representantes tribais às autoridades e população presentes. Inhambane, 2014.  

        Figura 73- Faixa em homenagem ao presidente Guebuza. Inhambane, 2014. Figura 74- Apresentação  

        Cultural de meninas entre 10 e 12 anos. Inhambane, 2014. Fonte: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da, 2014. 
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A solenidade de abertura contou com a participação do então presidente de 

Moçambique, Armando Emílio Guebuza. O ato primeiro foi uma homenagem aos feitos de 

Guebuza, que foi, segundo relatos dos presentes, um dos grandes incentivadores da 

valorização da cultura local e nacional. O fortalecimento do sentimento de moçambicanidade 

foi o mote principal deste festival que ocorre bianualmente. Através das apresentações 

culturais vão se fortalecendo os vínculos identitários dos diversos grupos étnicos que 

compõem o tecido histórico-social moçambicano. O evento alterou a lógica da cidade de 

Inhambane. Nas palavras do editorial do periódico online Jornal de Notícias (18/08/2014): 

 

A cidade de Inhambane, capital da província moçambicana com o mesmo nome vive 

momentos de frenesim desde o início da fase final do VIII Festival Nacional de 

Cultura, que decorre desde quarta-feira naquele canto de Moçambique. Com o 

estatuto de cidade mais limpa do país, Inhambane permanece igual a si, embora se 

registre nos últimos dias uma agitação pouco comum, o que a torna mais “viva” que 

o habitual. Motivos para tal não faltam, a urbe tornou-se destino favorito de artistas, 

turistas, agentes económicos e muitos outros que se deslocaram a Inhambane não só 

para assistir ao festival, mas também para aproveitar a tranquilidade e a beleza da 

cidade. Estão nesta cidade cerca de mil artistas de diversas expressões culturais das 

onze províncias do país e nove delegações estrangeiras com destaque para 

Suazilândia, Egipto, Turquia, China, Maurícias e França, que se juntaram aos cerca 

de 77 mil habitantes daquela urbe.  Desde o dia 19 deste mês Inhambane se tornou o 

palco da convergência da cultura moçambicana na música, dança, teatro, poesia, 

cinema, humor, moda, literatura, um movimento cultural jamais visto nos seus 58 

anos, desde que foi e elevada à categoria de cidade. 

 

Segundo o periódico, foram muitas as oportunidades que se descortinaram a partir da 

realização do festival de cultura. O reencontro de amigos, as trocas culturais, o incentivo para 

realização de negócios, o intercâmbio gastronômico. O festival propiciou ainda o retorno de 

cidadãos moçambicanos residentes no exterior, que em contato com as tradições culturais 

reforçaram sua identidade. Alguns investidores do mercado do turismo manifestaram o desejo 

por inserir pratos da culinária moçambicana no cardápio de seus estabelecimentos. Registra-se 

também o fato de que muitos se deslocaram para a cidade de Inhambane nos dias do festival 

para aproveitar as praias locais. Desta forma, o referido festival, para além dos aspectos 

culturais tornou-se atrativo para o turismo de praia. 

 A hora da partida se aproxima, despedimos de Inhambane. Em nossa bagagem 

trazemos um pouco desse mundo diverso, porém, complementar ao nosso. Nestes dias de 

estadia, nos quais percorremos os meandros da cidade, adentramos as memórias afetivas dos 

moradores locais, nos transportamos ao universo cultural moçambicano, enfrentamos as 

dificuldades para locomoção ou mesmo para a materialização da existência. Aprendemos que 

verdadeiramente a “Unidade na Diversidade Cultural” é o principal fator para a construção de 
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uma identidade, para o enraizamento de um povo. Desta forma, com os últimos raios de sol a 

iluminar as Plácidas águas do Índico, partimos com o anseio do breve retorno.   

 

 
Figura 75- Pôr do Sol na Baía de Inhambane, 2014. Fonte: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da, 2014. 
 

 Inhambane se revelou para nós uma cidade do devir. Há latente aí grande potencial 

para o turismo. As atividades agrícolas necessitam ser incrementadas para melhor aproveitar a 

capacidade produtiva local. Campo e cidade se imbricam em uma relação simbiótica. Um 

depende do outro para a materialização da vida. Não há uma definição nítida de onde começa 

e/ou termina o espaço urbano para que o rural se manifeste. Assim sendo, a vida do 

moçambicano no meio urbano encontra-se marcadamente pautada por sua existência em um 

ambiente rural. Os elementos do espaço rural se fazem sentir no universo urbano. Pouco a 

pouco, um e outro, imiscuídos nas atividades cotidianas vão determinando os rumos da 

existência dos sujeitos. 

2.7 Valparaíso de Goiás em perspectiva: fluxos e mobilidade na metrópole 

 

 Nosso primeiro contato com a cidade de Valparaíso de Goiás se deu no ano de 2004. 

Neste ano assumimos um concurso público na área da educação. Nossa vinda fazia coro à 

saga dos demais migrantes: migramos em busca da oportunidade de trabalho. A primeira 

impressão retida da cidade foi o estranhamento. A vida aí se materializava em um ritmo assaz 
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dinâmico. As pessoas iniciavam suas rotinas ao nascer do dia e só encerravam à noite. Não 

havia tempo para o diálogo à porta de casa, não mais a convivência amistosa entre vizinhos, a 

troca de gentilezas. Enfim, sentíamo-nos sós em meio à multidão (BAUMAN, 2009). A 

ambivalência apossou-se de nós. Apesar da sensação de estranhamento, sentimo-nos 

instigados a entender a cidade na qual agora residíamos. 

 Na imagem que segue, é possível observarmos a entrada da cidade de Valparaíso de 

Goiás a partir do Distrito Federal. Esta faz limite com a Região Administrativa de Santa 

Maria. Entretanto, um observador externo não consegue estabelecer os limites entre 

municípios. A percepção é de uma contiguidade na qual não nos é lícito afirmar se o 

município goiano adentra o Distrito Federal ou se este adentra aquele. O que se afirma é uma 

intrínseca relação socioespacial entre ambas as unidades federativas. 

 

 
Figura 76- Vista panorâmica de Valparaíso de Goiás na divisa entre GO/DF. Fonte: SILVA, Gilmar 

Elias Rodrigues da, 2016. 

 

 

  Valparaíso de Goiás foi criada em meados da década de 1990. Seu desmembramento 

do município de Luziânia a fez tornar-se, pela localização geográfica, a mais próxima ao 

Plano Piloto de Brasília. Esta característica põe a cidade dentre aquelas que mais recebem 

migrantes no estado de Goiás e na AMB. Tal ocorrência se dá em décadas anteriores e nas 
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seguintes à sua criação. Confere dessa forma espaços para a efetivação da moradia na cidade 

concomitante às possibilidades para o emprego e o acesso aos equipamentos sociais que o 

Distrito Federal possui. Dito de outra forma, Valparaíso de Goiás surge em função da capital 

federal. Com a construção de Brasília, os deslocamentos para a nova capital intensificam-se, 

entretanto, os migrantes não conseguem, por fatores adversos, fixar moradia no Distrito 

Federal
57

. 

 

 
Gráfico 01- Evolução da população de Valparaíso de Goiás/1980-2016. Fonte: IBGE, acervo Luziânia. 

Elaboração: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 A leitura do gráfico possibilita-nos perceber que em intervalos curtos de tempo a 

cidade de Valparaíso de Goiás vivenciou uma intensificação populacional. Migrantes aí 

aportaram em busca de melhores condições de existência. Estes têm a sua origem nas diversas 

regiões do Brasil e mesclam-se aos migrantes provenientes do Distrito Federal (PAVIANI, 

2010).  Uma convergência existe entre esses sujeitos: a habitação na cidade. 

 Em função do alto custo da moradia no Distrito Federal a cidade goiana despontou 

como solução para o conflito. Os fatores em evidência ratificam a força que o município 

possui para construir a sua história enquanto atrator de migrantes. Tais questões encontram-se 

                                                           
57

 Para maior aprofundamento sobre o tema cf. Paviani, Aldo. (Org.) Urbanização e Metropolização: a gestão 

dos conflitos em Brasília. Editora Universidade de Brasília, Codeplan, 1987. 256p.  SILVA, Gilmar Elias 

Rodrigues da. 2012. Dissertação de mestrado; Silva, Eliete Barbosa de Brito. 2014. Dissertação de mestrado.  
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relacionadas a fatores socioeconômicos, histórico-sociais, políticos, culturais e geográficos do 

Brasil e de Goiás. 

 Dados apontados pela pesquisa de campo entre os moradores confirmam as mais 

diversas origens a compor o tecido urbano de Valparaíso de Goiás. Encontramos dentre os 

arguidos, pessoas oriundas principalmente da região Nordeste do país, seguidos das demais 

regiões brasileiras. Ressaltamos que, embora o Centro-Oeste apareça com percentual de 

56,6%, há que se considerar que neste quantitativo encontram-se sujeitos oriundos da região 

Nordeste do país. Somados aos demais valores para a referida região, justifica-se o 

anteriormente enunciado. Deste percentual, significativo número migrou do Distrito Federal 

para Valparaíso de Goiás.  

 

  
 Gráfico 02- População de Valparaíso de Goiás: região de última migração, 2016. Elaboração: SILVA, 

 Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 A cidade de Valparaíso de Goiás apresenta aspectos bastante singulares. Sua origem, a 

relação simbiótica com o Distrito Federal, a convivência com a BR-040 que apesar de se 

configurar vetor de crescimento da cidade é também o elemento de cisão da mesma; a 

irrefutável sensação de insegurança mediante os ilícitos ocorridos na cidade, dentre outros 

fatores mais. 

 Os elementos acima expostos levaram e ainda levam diversos pesquisadores de 

inúmeras instituições de Goiás, do Distrito Federal e do Brasil a pesquisarem com empenho 

temas atinentes ao fenômeno migratório. Buscam compreender os processos relacionados ao 

crescimento das cidades, às mobilidades no espaço e sua dinâmica enquanto capacidades ou 
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não na decisão tomada pelo sujeito no ato de migrar. O destino para onde este deseja chegar é 

ainda mote de pesquisa.  

 Desde meados da década de 1970, os motivos acima enunciados dão significado aos 

referidos estudos. Estes se pautam pelas evidências postas pelo acelerado crescimento das 

cidades goianas nas proximidades do Distrito Federal. São diversas dissertações, teses, 

ensaios, livros, dentre outros produzidos com a intenção de desvendar o fenômeno. O 

geógrafo urbano Aldo Paviani (1987) anuncia o título de sua obra: Urbanização e 

metropolização para destacar as disparidades socioeconômicas como contributo para a 

periferização iminente do Distrito Federal e sua contiguidade espacial para os municípios 

goianos adjacentes a este.  

 Sanzio (1991) demonstra através de trabalho de campo e fotografias aéreas as 

evidências de espaços conurbados para confirmar a constituição de “manchas urbanas” a 

partir do Plano Piloto de Brasília nas proximidades das principais rodovias que interligam a 

capital. Estas se delineiam para além dos “limites” do quadrilátero em direção às cidades 

goianas, como por exemplo, a histórica cidade de Luziânia
58

.  

 Embora seja relativamente jovem, Valparaíso de Goiás tem hoje 21 anos de 

emancipação política, configura-se de relevância para a região na qual se encontra inserida 

(vide mapa). Sua economia encontra-se centrada no setor terciário. No estado de Goiás 

destaca-se entre as dez cidades para o referido setor. A dinâmica migratória para a cidade tem 

um papel importante e a particulariza pela densidade populacional elevada. Dados da 

estimativa IBGE/2016 apontam para uma densidade de 2.545,47 hab./km
2
 e a cidade adquire 

o título de maior densidade demográfica do estado de Goiás. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
58

 O município de Luziânia foi chamado de Julgado de Santa Luzia da Comarca de Goiás, pertencente à 

Capitania de mesmo nome. Antonio Bueno de Azevedo descobre neste as Minas em 1746. Inicia-se aí o Arraial 

de Santa Luzia. Originalmente o antigo município possuía grande extensão no sentido norte-sul e abrangia onde 

hoje se localiza os municípios de Luziânia, Cristalina, Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás, Novo Gama, 

Santo Antonio do Descoberto, Águas Lindas de Goiás, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, São João da 

Aliança, Formosa, Cabeceira e o Distrito Federal. Cf. BERTRAN, Paulo. Notícia Geral da Capitania de Goiás 

em 1783. Editoras: Universidade Católica de Goiás; Universidade Federal de Goiás. Goiânia/Brasília, 1997. 

260p.  
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Figura 77- Mapa da localização de Valparaíso de Goiás no estado de Goiás. Organização: SILVA, Gilmar Elias 

Rodrigues da, 2016. Elaboração: MENDONÇA NETO, Wilson Lopes. 2016. 
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 O fenômeno migratório alhures enunciado foi nomeado por Oliveira et al. (2010) 

como sendo uma “desconcentração concentrada”
59

. Ou seja, os sujeitos abandonam o espaço 

do Distrito Federal expulsos pela dinâmica do “Trampolim Demográfico” (SILVA, 2012) e 

dirigem-se à cidade goiana mais próxima da capital federal, Valparaíso de Goiás. Por não 

projetar o maciço deslocamento para seu espaço urbano, a cidade apresenta dificuldades na 

absorção desses sujeitos. Oferta-lhes equipamentos públicos por vezes deficitários. A seu 

turno, os indivíduos que para aí se deslocam buscam condições para bem morar, uma vez que, 

é no Distrito Federal que passam a maior parte de seu dia.  

 Estamos a nos referir a deslocamentos diários para trabalhar, estudar, divertir-se; bem 

como, para tratamento de saúde nas Regiões Administrativas do Distrito Federal. Nos dados 

obtidos em campo constamos um significativo percentual de moradores de Valparaíso de 

Goiás e também das demais cidades da AMB que mantêm vínculo diário com as cidades do 

quadrilátero.  

 Os mapas que seguem corroboram para a assertiva acima. Nestes encontra-se 

registrado o Arranjo Populacional de Brasília e também os deslocamentos intrametropolitanos 

conforme elaboração do IBGE/2015. Este arranjo é conformado pelas cidades goianas de 

Águas Lindas de Goiás, Cocalzinho de Goiás, Cidade Ocidental, Luziânia, Mimoso de Goiás, 

Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso 

de Goiás e Brasília, no Distrito Federal, que nomeia o cito arranjo. 

 Infere-se que as ocorrências na gênese da cidade de Valparaíso de Goiás se 

reproduzem nas demais cidades da Área Metropolitana de Brasília. Guardadas as devidas 

singularidades, também nestas cidades goianas a construção da nova capital federal no 

Cerrado Goiano impactou o modo de vida dessas populações. Ainda que algumas das 

referidas cidades não existissem à época, é justamente a construção da nova capital o 

elemento definidor de sua existência.  

 

                                                           
59

 Termo utilizado por economistas ao tratarem do processo de localização das plantas industriais no país. Em 

termos demográficos, o que se verifica é uma fragmentação do território e forte concentração populacional nos 

grandes centros urbanos. Cf. Oliveira et al, 2010. 
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 Figura 78- Arranjo Populacional de Brasília. IBGE/2015. Organização: SILVA, Gilmar Elias 

 Rodrigues da, 2016. Elaboração: MENDONÇA NETO, Wilson Lopes. 2016. 
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  Figura 79- Fluxo para estudo e trabalho no Arranjo Populacional de Brasília. IBGE/2015. Organização: 

  SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da, 2016. Elaboração: MENDONÇA NETO, Wilson Lopes. 2016. 
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2.8 Valparaíso de Goiás: a configuração da forma urbana na metrópole 

 Nossas incursões por Valparaíso de Goiás se revelaram surpreendentes. A cidade, para 

aqueles que percorrem a BR-040 parece limitar-se às margens desta. Entretanto, o que se 

verifica é uma cidade cindida pela mesma. Desta forma, os moradores parecem perder a 

noção de unicidade necessária ao enraizamento no espaço da cidade. No bairro Valparaízo I
60

, 

estão edificadas as primeiras construções de Valparaíso de Goiás. Ali encontramos casas e 

causos que remetem à história de sua fundação. 

 Segundo relatos, para que a cidade se emancipasse de Luziânia, cidade cessionária, 

ocorreram três tentativas. As duas primeiras frustradas porque o plebiscito não alcançou 

quorum. A justificativa era de que os moradores passavam o dia todo em Brasília, mesmo nos 

finais de semana, não se interessando em votar. Somente no ano de 1995, após intensa 

campanha de conscientização por parte do Cartório Eleitoral é que se alcançou quantitativo 

mínimo para o certame. Venceu o “sim” e a partir desta data o então Distrito de Valparaízo, 

que existia desde o ano de 1979, emancipava-se administrativamente de Luziânia. 

 O fato não alterou significativamente a rotina dos moradores. A cidade, a essa época já 

havia estreitado seus vínculos com o Distrito Federal. Um morador da Etapa A, do bairro 

Valparaízo I, nos relatou que no começo aquela etapa foi construída para que os trabalhadores 

públicos de Brasília viessem morar na cidade. Segundo nos disse: 

 

Eles [os gestores da cidade] davam casa de graça aqui [em Valparaíso de Goiás]. Era 

só o sujeito chegar e escolher em que casa queria morar. Mas nem assim as pessoas 

vinham. Todo mundo queria mesmo era morar em Brasília. Chegou um tempo em 

que começaram a dar um valor em dinheiro também, junto com a casa pro sujeito se 

mudar. Foi aí que alguns criaram coragem e vieram pra cá. Mas isso tudo, fora a 

etapa A e B era tudo mato. Contando ninguém acreditava que ia ser o que é hoje. O 

negócio de não quererem morar aqui é que tudo eles queria morar na capital do 

Brasil. E também era muito difícil ir pra lá [Brasília]... só quem tinha carro é que ia 

fácil. Ônibus quase não tinha. Aqui não era ruim não, eles [engenheiros da Encol] 

fizeram tudo direitinho, parecia que era Brasília.  
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 Valadão e Nascimento (2004) afirmam que o Núcleo Habitacional “Valparaízo I” foi planejado e construído 

pela Construtora ENCOL S.A. Foi construído no ano de 1979. Em 1980 foi inaugurado o bairro “Valparaízo II”. 

Desta forma, o Núcleo Habitacional “Valparaízo I” configura-se o sítio urbano do município. Onde a cidade 

surge de forma planejada. A grafia com “Z” do nome dos núcleos habitacionais, desperta curiosidade. As autoras 

afirmam que a escrita com “Z” se deve a um erro de escrita.  O redator do documento de nomeação dos bairros 

cometeu o equívoco. Este erro passou despercebido e o documento foi referendado pelo então governador, não 

podendo mais a partir daí ser alterado. Cf. VALADÃO, Leila Aparecida do Nascimento; NASCIMENTO, 

Lucimar Conceição do. Lixo e cidadania, a construção a partir da organização. Monografia de especialização. 

Universidade Estadual de Goiás. Formosa, 2004. 75f. 
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 As palavras do interpelado coadunam com a forma urbana do referido bairro. Neste as 

residências encontram-se separadas do comércio. Os espaços são nomeados “quadras” e estas 

se subdividem em “residenciais” e “comerciais”. Organização adotada na configuração de 

Brasília. Também as moradias seguem a tipologia das casas populares construídas na capital 

federal, as chamadas casas da SHIS
61

. Pela narrativa do morador, percebemos que aqui se 

reproduziu a concepção de moradia a baixo custo empreendida na capital do Brasil. As 

imagens que seguem foram registradas na Etapa A do bairro Valparaízo I.  Remetem-nos à 

configuração original da morfologia urbana de Valparaíso de Goiás à época da construção dos 

bairros Valparaízo I, Valparaízo II e Etapas A, B, C, D e E.  

 

 
Figura 80- Vista panorâmica do Bairro Valparaízo I, Etapa A. Figura 81- Edificação do ano de 1979 no sítio 

histórico de Valparaíso de Goiás (Etapa A). Fonte: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da, 2016. 

 

 Ao observarmos as figuras acima se torna possível destacar alguns elementos da forma 

urbana original de Valparaíso de Goiás. As casas apresentam uma configuração que aproxima 

as pessoas. A ideia é a de uma vizinhança com a qual se estabelecem vínculos. Alguns 

moradores, inclusive, se remetem a esse momento da vida em Valparaíso de Goiás com um 

quê de saudosismo. Afirmam que naquele tempo as pessoas se conheciam, estabeleciam 

amizades. Que as crianças brincavam despreocupadas nas ruas ao cair das tardes. Em suas 

palavras, “um tempo diferente do de hoje”. 
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 Entre os anos de 1970 e 1980, foi criada no Distrito Federal a Sociedade de Habitação de Interesse Social ou 

simplesmente SHIS, como era chamada. A SHIS foi um dos primeiros órgãos de execução da política 

habitacional do referido distrito.  Disponibilizou, a preços subsidiados, casas e lotes para famílias de baixa renda 

que haviam chegado à cidade. 
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 Uma alteração é perceptível na configuração atual das ruas que cortam as quadras 

residenciais. Anteriormente estas terminavam em um “quadradão” sem saída
62

, ou seja, para 

deixar o lugar era preciso retornar para o início da rua. Segundo consta, essa ação foi 

planejada para dificultar o acesso de bandidos; evitando dessa forma roubos a residências. 

Isso porque as mesmas permaneciam fechadas ao longo do dia, quando seus moradores 

encontravam-se no Distrito Federal. Assim sendo, ficava fácil para os vizinhos perceberem 

qualquer movimentação atípica. Com o passar dos tempos, alguns desses “quadradões” foram 

abertos, dando condições para livre circulação. 

 Os relatos colhidos em trabalho de campo associados às imagens que remetem à forma 

urbana de Valparaíso de Goiás ou mesmo o transitar pelos espaços da cidade, constituem-se 

elementos para a transposição da cidade mnemônica para a cidade do tempo presente. 

Oliveira e Peixoto (2016, p.34-5) acerca da contribuição dos citos elementos para a 

composição da história da cidade, afirmam: 

 

A história de uma cidade é enriquecida pelas tramas miúdas de suas partes. Por meio 

dessa leitura diversa, constatamos diferenças nas circunstâncias que as constroem, 

registrando particularidades não menos importantes. Os bairros contam histórias 

raramente presentes nas memórias daqueles que nele não habitaram. Tampouco elas 

constam nos registros oficiais. As performances cotidianas de um bairro permitem a 

percepção da complexidade da vida e de uma metrópole como Goiânia. A cidade 

criada em 1933 chega ao século XXI com centenas de bairros que suportam 

múltiplos imaginários expressos nas teatralidades cotidianas e experiências distintas: 

os gestos dos corretores de automóveis, o caminhar da procissão, o perambular dos 

compradores integrados aos brados dos feirantes, a comoção de um evento trágico 

como a contaminação radioativa, entre outros. A consideração do cotidiano contribui 

para a construção de uma história sensível em que todos se sentem dela 

participantes, nos ajudando a desvendá-la para além das imagens de velhas 

fotografias e cartões postais. Essa história sensível colabora para o entendimento das 

alterações das formas da cidade e permite atribuir ao espaço, nas suas diversas 

acepções – ruas, calçadas, casas, edifícios, praças, jardins, enfim, a cidade – a 

importância que lhe é devida. Reconhecer a forma da cidade como um testemunho, 

uma lembrança que ativa a memória daqueles que nela vivem é visualizá-la como 

um dado antropológico que nos explica.  
 

 

 Considerando as assertivas das autoras, aplicando os critérios à cidade de Valparaíso 

de Goiás, podemos afirmar que a leitura de sua forma urbana nos possibilitou um 

aprofundamento da história desta cidade.  Através de nossas incursões pelos bairros de 

Valparaíso de Goiás foi-se descortinando para nós a cidade dos sempre chegantes. Estes 

imprimiram em sua forma urbana algo de seu lugar de origem. Isso porque, não é possível 
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 Este modelo arquitetônico encontra inspiração nos países francófonos. Na periferia dos referidos países as cul-

de-sac, em livre tradução “fundo de saco” ou “ruas sem saída”, foram recursos bastante empregados e seu 

modelo importado para o Brasil quando da construção da nova capital federal, Brasília. 
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para o sujeito desvincular-se de sua gênese. Onde quer que esteja, estarão com ele os 

elementos pretéritos de sua existência. Assim é que, cada bairro de Valparaíso de Goiás, 

materializou-se para nós uma experiência antropológica única. 

 Interessante observar que a cidade de Valparaíso de Goiás não possui área rural. Seu 

solo é cem por cento urbano. Entretanto, em sua gênese, a cidade possuía um setor destinado 

às chácaras para o lazer. Estas, a seu turno, pertenciam a moradores da capital federal. Nos 

finais de semana, era em Valparaíso de Goiás que estas pessoas buscavam descanso das 

atividades cotidianas. Em função das políticas públicas para o setor da moradia, assistiu-se a 

um parcelamento destas chácaras. No espaço de uma chácara, que media em torno de cinco 

mil metros quadrados, foram construídos condomínios com até cinquenta e seis unidades 

habitacionais em cada. 

 Estes espaços de moradia, embora representem uma solução para o sujeito que vivia 

de aluguel e a partir de então pode comprar sua casa própria, evidenciaram a fragilidade dos 

equipamentos públicos ofertados no município de Valparaíso de Goiás. Após a mudança para 

o local, alguns moradores perceberam a deficiência na oferta de esgotamento sanitário, 

energia elétrica, abastecimento de água e segurança pública. Chegou até nós uma narrativa 

que ilustra os fatos registrados. A informação nos foi passada por um ex-assessor de gabinete 

da prefeitura de Valparaíso de Goiás. O ocorrido se deu no ano de 2013 e de acordo com 

nosso interpelado: 

 

Há vários meses vínhamos reunindo com a diretoria da SANEAGO para encontrar 

uma solução para a falta de água no município. A empresa alegava que o aumento 

no número de moradores pressionou o sistema de abastecimento e que demandaria 

um tempo até que eles conseguissem resolver. A expectativa era depositada na 

construção de uma adutora que captaria água no rio Corumbá [Corumbá IV] e, 

esperava-se, resolveria a questão. Entretanto, não havia expectativa para uma 

solução breve do problema. Estávamos numa encruzilhada com mãos e pés atados. 

Só que ocorreu um fato que mudou o rumo da história. Havia no gabinete da 

Presidência da República, uma copeira que morava em Valparaíso de Goiás. 

Questionada sobre seus constantes atrasos e faltas ao trabalho, ela respondeu que em 

sua casa não tinha água nem para o banho ou que quando chegava era em um 

horário em que ela estava trabalhando, por isso ela precisava faltar, para pegar água 

e armazenar. O fato chegou aos ouvidos da presidente Dilma. Ela então expediu um 

documento determinando que fosse solucionado o problema. Também mandou 

suspender a construção e o financiamento de casas do Programa Minha Casa Minha 

Vida no município até que fosse resolvido o problema. Isso causou o maior rebuliço, 

mais reuniões, desta vez com os representantes da SANEAGO, da Caixa Econômica 

e da CAESB de Brasília. Eu me lembro que vieram engenheiros de Goiânia, a coisa 

ficou feia. No final a SANEAGO construiu novos poços, mas a situação não foi 

resolvida em definitivo. Aquele povo [moradores do setor de Chácaras Anhanguera 

e Bairro Céu Azul] sofre e muito com a falta d’água. 

 

 



169 
 

  

 A narrativa acima reforça a tese de que Valparaíso de Goiás é uma cidade de sempre 

chegantes. O município recebe pessoas que são atraídas principalmente pelo preço mais 

acessível para a compra da casa própria ou mesmo para o pagamento do aluguel. Ainda que 

trabalhem em Brasília, o deslocamento para moradia na cidade é algo vantajoso se 

consideradas as despesas mensais. O gráfico que segue reforça o exposto. Perquiridos acerca 

do motivo que os trouxe a residir em Valparaíso de Goiás, os moradores apresentaram 

repostas que variaram entre a aquisição da casa própria até a proximidade com o Distrito 

Federal.  

 

 
                 Gráfico 03- Motivo de mudança para o município de Valparaíso de Goiás, 2016.  

                 Elaboração: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

Inferimos, das respostas obtidas que, ainda que não explicitamente mencionado, a 

moradia, é determinante nesta escolha. Justificamos a inferência quando o entrevistado, ao 

responder que o motivo era a proximidade com o Distrito Federal, completava a fala 

afirmando que por isso comprara sua casa na cidade de Valparaíso de Goiás. Aqueles que 

disseram ter se mudado para a cidade para acompanhar a família, argumentaram que os pais 

compraram casa e assim eles se mudaram. Portanto, se considerados estes adendos nas 

repostas obtidas, o fator moradia é predominante quando a intenção é justificar a opção por 

Valparaíso de Goiás. 

A cidade cresceu sob o estigma da BR-040. A localização das moradias segue uma 

lógica determinada pelos fluxos dos postos de trabalho e pela rodovia. Por tais características 

e embasados em Telles (2010), postulamos a existência de uma cartografia do campo social. 

Esta é moldada pelas relações de convívio nos grandes centros urbanos. Nestes coexistem 
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moradias com padrão de qualidade absoluta e moradias que apresentam fragilidades sociais. 

As pessoas que para Valparaíso de Goiás se deslocaram orientavam sua moradia pela 

proximidade com o local de trabalho. No caso em questão, o Distrito Federal. Para uma 

mobilidade célere necessitavam que estas moradias estivessem em lugar de fácil acesso aos 

meios de transporte coletivos. 

Assim sendo, estes sujeitos foram se alocando às margens da rodovia. Aqueles que 

possuíam melhores condições financeiras iam se estabelecendo nos bairros aparelhados de 

infraestrutura. Entretanto, o universo empobrecido do contingente migratório buscava nos 

lugares menos prestigiosos a oportunidade da casa própria. Para ilustrar o enunciado tomemos 

como exemplo quatro bairros da cidade. Os bairros de Valparaízo I e II, planejados pela 

ENCOL construtora, o bairro Setor de Chácaras Anhanguera e o bairro Céu Azul no qual os 

embates para a obtenção de um lote para a moradia foram sentidos por quantos ali se 

instalaram.  

Os dois primeiros bairros mencionados constituem hoje setor nobre de moradia em 

Valparaíso de Goiás. São espaços consolidados na tessitura urbana da cidade. Ali residem os 

pioneiros desta. As residências seguem uma lógica urbanística com ruas planejadas, serviços 

bancários, asfaltamento e calçamento de ruas, iluminação pública e prestação de serviços 

vários. Os bairros são cortados pela BR-040, o que dificulta a integração entre ambos. 

Entretanto, quando observada a forma urbana nestes, é perceptível a presença do poder 

público. 

O bairro Céu Azul é, populacionalmente, o mais adensado da cidade. Fica localizado 

nas proximidades da BR-040 e às margens da DF-190. Este bairro representa hoje, na 

estrutura urbana de Valparaíso de Goiás, elemento de fragilidade social. Abriga o maior 

Aglomerado Subnormal do estado de Goiás (IBGE/2010). Estamos a nos referir à “invasão” 

Vila Guaíra. Nesta a configuração das residências confirma o contexto de ocupação. 

Instalaram-se ali os “invisibilizados” pela cidade.  

O Setor de Chácaras Anhanguera, conforme exposto alhures, é resultante da 

fragmentação das chácaras para atender à demanda por moradia. Encontra-se dividido em 

chácaras A, B e C. Nestas a apetência do mercado imobiliário se fez sentir na forma pela qual 

os condomínios foram estruturados. Trata-se de uma quadra cortada por uma via central, ao 

longo da qual se distribuem as casas. Estas foram construídas tão próximas umas às outras 

que se tornou impossível a privacidade. Não há nestes espaços área verde ou mesmo espaço 

para lazer e de convívio. Foi criado nestas glebas um “nicho” populacional no qual os sujeitos 
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de baixa renda financiaram suas moradias. Rolnik (2011, p. 90) acerca da segregação 

socioespacial reforçada pelos programas habitacionais do governo afirma que: 

 

A expansão e maior disponibilidade de subsídios públicos ao crédito para a 

produção habitacional, associada ao crescimento da economia, têm provocado um 

dos maiores ciclos de crescimento do setor imobiliário nas cidades já vividos no 

país. As dinâmicas econômicas recentes têm desafiado as cidades a absorver esse 

crescimento, melhorando suas condições de urbanização de modo a sustentá-lo do 

ponto de vista territorial. Os desafios não são poucos, já que não se trata apenas de 

expandir a infraestrutura das cidades para absorver um crescimento futuro, uma vez 

que a base - financeira, política e de gestão - sobre a qual se constituiu o processo de 

urbanização consolidou um modelo marcado por disparidades socioespaciais, 

ineficiência e grande degradação ambiental. 

 

 Infere-se do exposto que a moradia é um direito social e como tal deve ser garantida 

pelo poder público. Entretanto, não se trata apenas de erguer uma residência e ofertá-la ao 

sujeito. É preciso que estas sejam servidas pelos equipamentos públicos necessários ao bem 

viver. O que implica a oferta de rede de água, esgotamento sanitário, rede para captação de 

água pluvial, transporte coletivo, coleta de lixo, iluminação pública, educação, saúde e lazer. 

Dito de outra forma, a produção da moradia enseja uma ação de inclusão urbanística 

(MARICATO, 2008) através da qual a cidade se torne um bem comum e não apenas 

privilégio dos “bem nascidos”. 

Pela lógica exposta, há que se considerar a moradia como parte constituinte da cidade. 

Nas imagens que seguem, buscamos representar o espaço urbano de Valparaíso de Goiás em 

sua diversidade. Elegemos, pela tipologia, a estrutura residencial; nos moldes apresentados 

acima. Esta se configurou critério para evidenciar as disparidades do cito espaço.  



172 
 

  

 

 

 
Figura 82- Rua no Bairro Valparaízo I, Etapa A. Figura 83- Condomínios fechados às margens da BR-040. 

Bairro Valparaízo II. Figura 84- Rua no Setor de Chácaras Anhanguera. Figura 85- Vista panorâmica do 

Aglomerado Subnormal – Vila Guaíra às margens da DF-190.  Fonte: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da, 2016. 

 

As duas primeiras imagens representam, respectivamente, os bairros Valparaízo I e 

Valparaízo II. Conforme sublinhado, nestes espaços a cidade parece existir em função dos 

citadinos. Observa-se que as primeiras casas, construídas horizontalmente, privilegiavam as 

relações de vizinhança. Há na elaboração do espaço urbano primevo a preocupação com o 

bem viver dos moradores. Por muitos anos o padrão arquitetônico das construções 

residenciais em Valparaíso de Goiás se reproduziu por essa lógica.  

Com o aumento na demanda por moradia, a cidade conheceu um movimento de 

verticalização. Até então só existiam prédios de até quatro andares. A partir daí a construção 

de torres com até onze andares tornou-se uma prática. Tal ocorreu basicamente a partir do ano 

de 2013 (CODEPLAN, 2013). Esta experiência não é uma prerrogativa local. Valparaíso de 

Goiás, em sua expansão vertical coaduna com ações do gênero no estado de Goiás e também 

no Brasil.  

 Nas imagens que remetem à Vila Guaíra e ao Setor de Chácaras Anhanguera, alguns 

elementos denotam a carência por investimentos públicos. Ou seja, a produção da moradia 

não se fez nestes espaços visando à oferta de infraestrutura aos moradores. Na imagem que 
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remete ao Setor de Chácaras Anhanguera denota-se a presença de esgoto a céu aberto, 

acúmulo de lixo na rua, ausência de rede de captação pluvial, bem como de calçamento.  

As mesmas ocorrências se repetem na Vila Guaíra. Assinalamos aí a estrutura das 

moradias, estas foram erguidas com materiais precários, não havendo um planejamento para a 

abertura de ruas. Dito de outra forma, a cidade aí cresce “espontânea”. O que redunda em 

problemas relacionados ao convívio social, violência física, consumo e tráfico de drogas, 

prostituição, dentre outros mais. Tais ocorrências viabilizaram a condição de vulnerabilidade 

social a que os moradores do local se encontram submetidos. Ao tratar das condições de 

moradia em bairros localizados nas franjas da cidade, Negri (2008, p. 136) postula:  

  

Morar num bairro periférico de baixa renda hoje significa muito mais do que apenas 

ser segregado, significa ter oportunidades desiguais em nível social, econômico, 

educacional, renda, cultural. Isto quer dizer que um morador de um bairro periférico 

pobre tem condições mínimas de melhorar socialmente ou economicamente. 

Implica, na maioria dos casos, em apenas reproduzir a força de trabalho disponível 

para o capital. (...) Acontece porque a maioria dos investimentos públicos é voltada 

para os bairros da classe de mais alta renda e, como os bairros da classe de baixa 

renda localizam-se em sua maioria longe do centro e das classes altas, os 

investimentos públicos acabam chegando – quando chegam – de maneira bastante 

precária. E isto se reflete nos índices de instrução, de saúde, entre outros. 

 

 

 Ainda que socialmente segregados, a vida em tais espaços configura-se a opção para 

que estes sujeitos tenham acesso à vida na metrópole. Sua condição de fragilidade evidencia o 

poder que os grandes centros urbanos possuem de empobrecer as pessoas. Isso porque, nem 

todos têm acesso equitativo às oportunidades socioeconômicas do espaço urbano (SANTOS, 

2009). Assim, relegados à indigência, esses sujeitos submetem-se à invisibilização. 

Dicotomicamente, debalde todos os problemas elencados, encontram-se nestes espaços as 

condições necessárias para a materialização da existência.  

 Considerando que a cidade se estrutura pela narrativa de seus moradores, que o olhar 

do sujeito sobre a cidade vai determinar o estabelecimento de vínculos ou não com o lugar; 

afirmamos que Valparaíso de Goiás revelou-se para nós uma cidade díspare com forte apelo 

atrativo para a migração. Em seu tecido encontram-se impressos dilemas sociais 

característicos dos grandes centros urbanos. A (in)segurança pública, materializada no alto 

índice de  atentado ao patrimônio e à vida ocupa hoje o ápice da pirâmide. Problemas como a 

mobilidade urbana, acesso a transporte público de qualidade e garantia à vida demandam 

soluções. 
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2.9 Valparaíso de Goiás: sentidos e usos da BR-040 

 No cerne das problemáticas alhures evidenciadas encontra-se a BR-040. Valparaíso de 

Goiás tem os olhos voltados para a rodovia. Conforme dito, a via atravessa a cidade e também 

a vida de seus moradores. Principal eixo de ligação entre a capital federal e os estados do 

Sudeste/Sul do país, a cita rodovia transforma-se, no espaço urbano de Valparaíso de Goiás, 

em “larga avenida”. Tal se afirma considerando o contexto no qual a via configura-se único 

portal de entrada e saída da cidade. Assim, Valparaíso de Goiás torna-se refém dos humores 

da BR-040.  

 O reflexo desta dependência pode ser sentido em diversos momentos da vida dos 

moradores da cidade. De acordo com relatos destes muitos foram os que perderam a vida ao 

transitarem de um lado para o outro. Gestão após gestão vem sendo solicitado, dos órgãos 

federativos da União, uma solução para o problema. Outro fato destacado tange à questão da 

mobilidade. Há nesta via, um fluxo intenso no qual pessoas das mais diversas partes do país 

circulam diariamente. 

 Em dias ditos normais, o trânsito representa um nó para a circulação de pessoas pela 

BR-040. Na ocorrência de qualquer anormalidade, este praticamente para. Dificultando o 

acesso às cidades do Distrito Federal ou mesmo aos bairros de Valparaíso de Goiás, bem 

como às cidades adjacentes. Por sua relevância, a via é constantemente palco para 

manifestações. Infere-se que, ao se manifestarem na BR-040, as pessoas consideram que suas 

reivindicações vão reverberar no centro do poder: Brasília.  

Parecem associar a intensidade do fluxo pela rodovia a uma provável celeridade no 

atendimento de seus anseios. Há, quando da realização das manifestações todo um 

planejamento quanto ao melhor horário de sua ocorrência. Isto porque, se a intenção é 

visibilizar o problema, o impacto deve ser sentido em horários de pico no fluxo. Assim é que, 

em dias de manifestações, a BR-040 é tomada pelos moradores ou nas primeiras horas do dia, 

quando todos se deslocam para o trabalho ou ao cair da noite, quando há o retorno para casa. 

As consequências deste ato se fazem sentir instantaneamente. Em poucos minutos 

forma-se um “nó górdio”. Quilômetros de engarrafamento dificultam a mobilidade na via. 

Algumas pessoas organizam sua rotina já prevendo a possibilidade de ocorrência de 

manifestações ou de acidentes na pista. Assim, saem de casa mais cedo para garantir a 

pontualidade nos compromissos agendados. As imagens que seguem são ilustrativas do que se 

expõe. Elas registram o momento de uma manifestação reivindicando passarelas e o retorno 
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da via – que foi privatizada no ano de 2014 – ao poder público. O mote para a referida 

manifestação foi a morte de duas pessoas, no mesmo dia, vítimas de atropelamento. 

 

 
Figura 86- Engarrafamento na BR-040 oriundo de manifestações. 2016. Figura 87- Mobilizados, os moradores 

reivindicam melhorias. 2016.  Fonte: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 

 O ritmo da BR-040 se modifica com as manifestações. A rapidez característica das 

vias de rápida circulação é substituída pela lentidão da ocupação. Palavras de ordem são 

enunciadas pelos mobilizados. Nas faixas a expressão do descontentamento: “Chega de 

mortes, assaltos, estupros, roubos”. Os manifestantes conclamam o governo do estado a 

cumprir com seu dever de garantia de segurança pública à população: “Governo de Goiás, 

segurança já!”. O descontentamento com a privatização da via se manifesta em outra faixa: 

“Fora Via 040”. Outra ainda pede a construção de passarelas e o fim das mortes na pista: 

“Queremos nossas passarelas. Chega de morte, atropelamento!”.  

A mobilização por nós registrada teve início por volta de cinco e meia da manhã. No 

momento do registro o relógio marcava seis e meia. Confirma-se assim o que inferimos, os 

horários são pensados de forma a impactar a rotina dos transeuntes. No caso em específico o 

deslocamento era para o início da jornada de trabalho. A via torna-se assim, um porta-voz da 

população. Uma aliada na busca por melhorias de infraestrutura ao longo dos oito quilômetros 

e meio em que dialoga com a cidade de Valparaíso de Goiás. Aqueles que por ela trafegam 

tornam-se, em tese, mensageiros dos manifestantes.  

As imagens acima mostram os moradores de Valparaíso de Goiás em momento 

interditado para o trânsito de veículos em horário de pico na rodovia BR-040 em direção ao 

Distrito Federal (próximo à divisa GO/DF). Essa é uma realidade que se afigura nas grandes 

cidades e nas metrópoles brasileiras. Nelas a população demonstra a sua indignação e 

expressa o sofrimento provocados pelo medo ao clamarem para as autoridades públicas e 
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privadas a atenção para a aplicação de políticas públicas para, pelo menos, amenizar a 

violência.                          

As faixas nessas imagens transmitem o sentimento dos moradores da cidade. 

Denunciam os problemas da falta de iluminação da rodovia e o perigo que a escuridão nesta e 

nas ruas das cidades representam para delitos como o estupro, assaltos, furtos e roubos. Estas 

pedem por passarelas e mostram a vida em perigo pelos que a atravessam e aos que andam na 

cidade de Valparaíso de Goiás. A rodovia BR-040 contribuiu para o crescimento das cidades 

goianas próximas ao Distrito Federal. Acelera os fluxos e os direciona no espaço. Canaliza os 

problemas da vida na metrópole e ao mesmo tempo põe em evidência os mesmos. Uma vez 

que a via transforma-se em arena para manifestações e reivindicações acerca dos problemas 

existentes. 

Para além da função de porta-voz, a BR-040 desempenha um significativo papel. Ela 

se transforma em vitrine para a divulgação de oportunidades de consumo. Sua faixa lindeira 

abriga painéis, faixas que propagandeiam produtos do mundo globalizado. Encontram-se ali 

anúncios com facilidades para a compra da casa própria, convites ao consumo em bares e 

restaurantes, oportunidades para experienciar a capital federal, dentre outros. Outdoors tão 

atrativos que capturam o olhar e prendem a atenção. Fazem-nos lamentar a fluidez no trânsito 

que nos impediu de apreender os detalhes da oferta. Materializa-se ao longo da BR-040 o 

apelo ao mundo do consumo. 

Além de todos os produtos expostos nesta imensa vitrine, vamos encontrar também os 

famosos ambulantes. Estes, excluídos da formalidade do trabalho, ofertam seus produtos nas 

paradas de ônibus. Vendedores de água, frutas, bugigangas, guarda-chuva, roupas, acessórios 

para celulares, verduras e outros produtos mais que possam ser transformados em mercadoria. 

São, a seu turno, os arautos das novidades no mercado de consumo. Buscam capturar o 

transeunte que, na dependência do transporte público, despende seu tempo a esperar o 

momento do embarque nos “coletivos”. Assim, a rodovia torna-se espaço de oportunidades. 

Em suas margens são produzidas condições de sobrevivência.  

Além da informalidade, encontram-se instaladas nas vias marginais à BR-040 lojas 

dos mais variados ramos. Encontramos nesta desde shopping Center, hipermercados, 

concessionárias de veículos, lojas de materiais para construção, postos de combustível, 

hospitais, redes de fast food, agências bancárias a lojas de departamentos, móveis e 

eletrodomésticos. Aqueles que ali estão existem pelo e para o fluxo da BR-040. Afinal é por 

esse espaço que “todos”, necessariamente, passam. Quer seja chegando ou deixando a cidade. 
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 Podemos afirmar que a BR-040 configura-se o centro nevrálgico da cidade de 

Valparaíso de Goiás. Há aí, uma tentativa, bem sucedida, podemos afirmar, por parte do 

capital, para transformar localizações em mercadoria. O capital apropriou-se desta, de sua 

área lindeira, para torná-la algo socialmente útil. Verificado o potencial para o mercado de 

consumo, foi-lhe atribuído valor comercial.  

Em nossas deambulações por Valparaíso de Goiás encontramos uma cidade em 

contínua expansão. Decididos a deslindar sua história fomos ao encontro da cidade simbólica, 

aquela construída a partir da memória afetiva de seus moradores. Ainda que oriunda de uma 

cidade histórica, Luziânia, Valparaíso de Goiás guarda pouco ou quase nada desse passado. 

Não identificamos aí nenhum marco arquitetônico do período em questão. As formas urbanas 

na cidade, preponderantemente, apontam para uma inter-relação com a construção da capital 

federal. São elaborações modernas e funcionais
63

.  

Algo chamou-nos a atenção na cidade de Valparaíso de Goiás. Esta carece de 

equipamentos públicos para o lazer. Este, desde muito deixou de ser uma atividade 

funcionalista exercida nos momentos de desligamento do trabalho. Quando perguntados sobre 

os sentidos do lazer, as repostas obtidas relacionavam-no ao divertimento e/ou ao descanso. 

Houve uma recorrência quando mencionavam atividades de lazer. Majoritariamente foram 

citadas ações ligadas a atividades recreativas em família ou a eventos de massa, tais como 

shows, partidas de futebol, corrida de carro, cinema e outros mais. 

Por longo espaço de tempo o lazer foi considerado um contraponto às atividades de 

trabalho. Sua prática era entendida de forma negativa. O “não fazer nada” era considerado 

“coisa de gente preguiçosa”. Cabe ressaltar que somente em tempos recentes o lazer deixou de 

ser lido em seu aspecto negativo. Muito desta mudança de orientação se deve à modernização 

dos meios de produção.  De acordo com Marcellino (1995, p. 14): 

 

A gestação do fenômeno lazer, como esfera própria e concreta, dá-se, 

paradoxalmente, a partir da Revolução Industrial, com os avanços tecnológicos que 
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 Oliveira e Peixoto (2016, pp.48-9) discorrendo acerca das características da arquitetura moderna sublinham 

que: “A arquitetura moderna é fruto das vanguardas artísticas do início do século XX. Sua origem vincula-se às 

experiências simultâneas desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos. Sua principal característica é a ruptura 

com a linguagem dos ornamentos que foram próprios à arquitetura do século XIX. Para os modernos, a 

arquitetura deveria responder ao espírito de seu tempo, devendo adequar-se à era da ciência e da produção em 

série. A eficiência e a parcimônia das máquinas transformaram-se em referências para os arquitetos modernistas. 

Eles repudiavam o desnecessário, julgando o ornamento um verdadeiro atentado ao bom gosto. Franceses, 

holandeses, alemães e russos empenharam-se na elaboração de um novo vocabulário arquitetônico. Surgiram os 

jardins plantados nos tetos planos dos edifícios, grandes janelas de vidro, edifícios suspensos por colunas, os 

chamados pilotis O modernismo passou por diversas fases e uma de suas revisões incluem contribuições da 

arquitetura brasileira, em especial, a de Oscar Niemeyer”. 
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acentuam a divisão do trabalho e a alienação do homem do seu processo e do seu 

produto. O lazer é resultado dessa nova situação histórica – o progresso tecnológico, 

que permitiu maior produtividade com menos tempo de trabalho. Nesse aspecto, 

surge como resposta a reivindicações sociais pela distribuição do tempo liberado do 

trabalho, ainda que, num primeiro momento, essa partilha fosse encarada apenas 

como descanso, ou seja, recuperação da força de trabalho.  

 

 

Coadunamos com as assertivas do autor. Entendemos mesmo que, além da liberação 

do tempo de trabalho, as novas instituições modernas liberavam os sujeitos de suas 

tradicionais obrigações. Assim, a vida em família, as obrigações religiosas e políticas a seu 

turno exigiam menos dedicação por parte dos sujeitos. Dessa forma, estes foram 

gradativamente se reorganizando e, como consequência, usufruíam de maior tempo livre. Este 

começou a ser utilizado em atividades de lazer. Em suma, podemos afirmar que dois foram os 

elementos responsáveis pelo estabelecimento das atividades de lazer: as inovações 

provenientes da Revolução Industrial e as reorganizações sociais no mundo moderno.  

Os moradores de Valparaíso de Goiás quando perguntados sobre onde e de que forma 

executam o lazer com suas famílias, apontaram como destinos os espaços no Distrito Federal. 

Foram citados os shopping centers, o zoológico, o Parque da Cidade, a Água Mineral (no 

Parque Nacional de Brasília), a Torre de TV, dentre outros destinos. Os dados referentes a 

esta indagação podem ser visualizados abaixo. 

 

 
             Gráfico 04- Deslocamentos para o Distrito Federal: motivos , 2016. Elaboração: SILVA,  

             Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 É significativo o universo de pessoas que apontou o Distrito Federal como destino 

para a execução de atividades de lazer. Com relação à resposta dada, obtivemos dos 
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entrevistados a justificativa de que, por passarem a maior parte de seu tempo em Brasília
64

 

não identificam espaços de lazer na cidade onde residem. Outros afirmaram que Valparaíso de 

Goiás, além do shopping Center, não possui nenhum outro lugar para sair e se divertir com os 

amigos. Outro contingente de entrevistados postulou que os altos índices de violência 

registrados na cidade os desestimula a sair de casa e desfrutar o espaço urbano de Valparaíso 

de Goiás.   

O que se depreende das justificativas é que a experiência de vida desses sujeitos na 

cidade de Valparaíso de Goiás é muito fluída. Não se efetivou entre eles e a cidade o 

estabelecimento de vínculos. Estes, nas palavras de uma moradora, ao referir-se ao desejo que 

as pessoas verbalizam de mudar-se da cidade “não plantaram aí um pé de manga e nem 

chuparam seu fruto”. O que denota o curto espaço de tempo em que foram instados a viver 

em Valparaíso de Goiás.  

A cidade somente adquirirá significado e significância a partir do momento em que 

estes indivíduos se predispuserem a experienciar o espaço onde vivem. Quando se perderem 

pelos meandros de seu tecido urbano. Quando se deixarem capturar por suas sutilezas e 

singularidades. Ao morador urge dotar o espaço de Valparaíso de Goiás de sentido. Torná-lo 

o lugar de sua moradia. Nas palavras de Tuan (2012, p. 06) “O que começa como espaço 

indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de 

valor”. Em suma, falta ao morador da cidade de Valparaíso de Goiás o contato com o espaço 

para transmutá-lo em lugar. 

Fomos capturados por esta cidade ainda em construção. Seus cenários urbanos, sua 

população deslindaram a nós os desafios e dilemas materializados para a produção da 

existência. Estes são característicos de uma cidade inserida na metrópole. Encontram-se 

marcados por um infindável movimento de chegada de novos moradores. A cidade não se 

acomodou.  Não nos é possível, no momento, mensurar o impacto causado pela decisão de 

moradia em Valparaíso de Goiás. Não afirmamos a transliteração deste espaço em lugar. 

Entretanto, algo se torna patente, Valparaíso de Goiás nos instiga enquanto pesquisador.  

 Considerando nossas experiências pelos continentes africano e europeu, uma 

constatação se materializa. Inhambane e Pau carregam em si os arcanos de uma existência 

pretérita. Seu tecido urbano encontra-se permeado de elementos de uma sociedade tradicional. 

Os moradores destas localidades atribuem às mesmas o valor de sua história. A vida dessas 
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 Leia-se “Brasília” como sendo o Distrito Federal. É comum na região as pessoas tomarem o nome da capital 

para se referirem a todo o quadrilátero. O que justifica o fascínio que a capital do país exerce sobre os 

indivíduos. 
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pessoas encontra-se imbricada na própria evolução do lugar. Não refutamos o inegável 

envelhecimento de Valparaíso de Goiás. Nesse percurso, o tempo exigirá uma reorganização 

da cidade no sentido de se estabelecer como tal.   

Valparaíso de Goiás não possui a mesma experiência das cidades de Inhambane e de 

Pau, isso se constata. Comparada a estas, figura imberbe. Ainda que suas problemáticas as 

aproximem em um contexto globalizado, a forma como lidam com as mesmas na busca por 

uma solução difere. Pesam aí a tradição e a maturidade das primeiras em detrimento à 

juventude da última. Entretanto um fator as une: o estatuto de cidade. 

 É conveniente salientar o decorrer da pesquisa para o doutorado. Viagens e trabalhos 

de campo foram relevantes para as confirmações evidenciadas. Destes tornaram-se relevantes 

o intercâmbio realizado entre o Instituto de Estudos Socioespaciais da Universidade Federal 

de Goiás com Moçambique e a França a importância para a minha apreensão e observar as 

possíveis similaridades do modo de vida das pessoas. Nestes países se manifesta as 

especificidades que fazem cingir a vida dos sujeitos e a sua intrínseca conexão entre os 

citadinos e os que habitam o campo. 

No Brasil, especificamente em Valparaíso de Goiás, comprova-se a coexistência 

verificada nos citos países – por onde caminhamos – levados em conta a mencionada relação 

estabelecida entre a cidade e o campo. Dessa forma, pode-se notar consideradas as diversas 

denominações através das condições histórico-econômicas dos inúmeros países do mundo 

como: colônia, metrópole, desenvolvido, subdesenvolvido, dentre outras. Confirma-se 

sobremaneira que não cindiram os espaços e seus sujeitos no que se diz a respeito às heranças 

pretéritas destes por tais condições. Tais evidências atestam que mesmo em um município 

instalado há pouco mais de duas décadas e com a sua população eminentemente urbana como 

a de Valparaíso de Goiás, permanecem nesta o cultivo da vida alicerçada na história 

construída no mundo rural e a contiguidade dos espaços nas ações dos sujeitos herdadas de 

tempos longínquos.  

Houve sim, em alguns países europeus, com destaque para os industrializados, aqueles 

com cidades que experimentaram a urbanização crescente propulsionada com as migrações. 

Fenômeno já verificado na França no final do século XIX, (SANTOS, 1980). Em 

Moçambique o crescimento urbano atual é, não obstante, o contrário do que ocorrera nos 
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países ditos desenvolvidos, ou seja, sua população encontra-se no ano de 2012 com um 

percentual de 68,53% de pessoas com a residência no campo
65

. 

 Nas referidas constatações encontra-se nos espaços as impressões socioeconômicas, 

ideológicas, culturais e políticas acumuladas de acordo com o tempo e a história da 

apropriação desses. Assegura-se, nesse sentido, a existência de cidades com idades distintas, 

como é o caso de Pau/França com a sua origem no século XI, Inhambane/Moçambique no 

início do século XVI e, Valparaíso de Goiás, município emancipado na última década do 

século XX. 

Verifica-se que tais cidades possuem características e peculiaridades constituídas em 

contexto dissemelhante. Porém, possuem os sujeitos que as habita a sua história alicerçada no 

tempo regido pelo tempo da vida agrícola, das estações do ano e suas variações climáticas. 

Porém, persiste nessa trama a ubiquidade na existência dos conteúdos arquétipos herdada da 

vida primeva. Comprova-se assim, que ao residir na cidade, os sujeitos guardam na sua 

memória uma atitude vivida nas suas reminiscências.     
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 “Consulte o percentual da população rural por país e sua posição no ranking mundial – Moçambique.” 

Disponível em: <http://www.deepask.com/goes?page=mocambique-Consulte-o-percentual-da-populacao-rural-

por-pais-e-sua-posicao-no-ranking-mundial >. Acesso em: 28/02/2017. 
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CAPÍTULO III 

VALPARAÍSO DE GOIÁS: O FENÔMENO MIGRATÓRIO, O ESPAÇO-TEMPO 

E OS ARQUÉTIPOS PARA A COMPREENSÃO DA CIDADE 
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Valparaíso de Goiás: o fenômeno migratório, o espaço-tempo e os arquétipos para a 

compreensão da cidade 

O universo em que os homens vivem e do qual constituem uma parte move-se e se 

modifica incessantemente. Para explicar nossa apreensão conceitual do “espaço” e 

do “tempo” como grandezas distintas, ou até separadas, podemos, portanto, 

exprimir-nos assim: o que chamamos “espaço” refere-se a relações posicionais entre 

acontecimentos móveis, os quais procuramos determinar mediante a abstração de 

seus movimentos e mudanças efetivas; o “tempo”, ao contrário, refere-se a relações 

posicionais no interior de um continuum evolutivo que procuramos determinar sem 

abstrair seus movimentos e mudanças contínuos. 

 

ELIAS, Norbert (1998, pp.81-2). 

 

 

Na antiguidade, por mais acelerado que fosse o tempo, este  poderia ser “medido” por 

experiências temporais através dos fenômenos naturais como a aurora ou o pôr do sol, as fases 

da lua, o tempo agrícola, as estações do ano, dentre outros. O tempo, neste contexto, parece 

ser “cronometrado” para específicas intenções. Sua indissociável relação com o espaço possui 

significativa intervenção num dado momento como forma a atender necessidades inerentes a 

determinadas sociedades humanas. 

Espaço e tempo são pois, experimentações da sensação de duração. Encontram-se 

vinculados às vivências passadas e à situação presente. Voltam-se para as expectativas ou 

desejos do futuro. Desse modo, pode-se afirmar que imbricam-se para a conformação do 

presente. Manifestado esse pelo comportamento e atividades humanas. Dito de outra forma, é 

no espaço que se materializa a vivência humana. Esta por sua vez, é mediada pela passagem 

do tempo. 

As referidas categorias geográficas possuem especificidades. Não devemos pensar o 

espaço, por exemplo, unicamente pelo viés euclidiano. Isso porque, todas as manifestações 

humanas encontram-se imprimidas aí. Assim sendo, este não pode ser analisado destituído de 

valor relativo e simbólico. Todas as mediações sociais ocorridas se dão a perceber em espaço 

e tempo consoantes com o contexto histórico no qual se inserem. Estes possibilitam 

compreender as dinâmicas que os destacam enquanto resultantes de processos políticos, 

ideológicos e sociais. Assim, tempo e espaço são construtos culturais e, por assim ser, são 

categorias históricas. 

Torna-se pertinente para a geografia e para os geógrafos o desafio ora desvelado; a 

análise dos feitos humanos no tempo e no espaço. Isso posto, somos confrontados com 

incessantes conflitos advindos do inventar formas para a sobrevivência no espaço e no tempo.  

Tornados arenas por apresentarem ações que se materializam pelas práticas sociais. Estas se 

acumulam e, consequentemente, resultam na constituição da formação socioespacial em um 
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dado tempo-histórico e em uma dada porção do planeta. Assim, compreender problemas 

específicos é levar à compreensão da totalidade por tais evidências (SANTOS, 1996). 

Pela abordagem evidenciada afirmamos que nas particularidades do espaço inscrevem-

se os acúmulos para se produzir tempos interconectados. Estes se dão através dos interesses 

individuais e coletivos. Ao manifestar-se no espaço tais interesses resultam na materialização 

da experiência, na re-produção das relações. Estas desencadeiam problemáticas derivadas da 

complexidade do conflito entre indivíduos interconectados no tempo e no espaço. Repercute-

se daí a alhures mencionada formação socioespacial (CRUZ, 2003; SANTOS, 1996). 

A relação é considerada por Santos (1998) como sendo um amalgamar perfeito para a 

manifestação dos sentidos, abstrato e concreto, de tempo e espaço. O primeiro entendido 

como a simultaneidade da vida e o segundo como a materialização desta. Assim sendo, 

assevera-se ser o entendimento de tal um desafio para a geografia. Transcrevemos sua fala 

(SANTOS, 1998, p.164): 

 

Poderíamos mesmo dizer com certa ênfase, talvez com algum exagero, que o tempo 

como sucessão é abstrato e o tempo como simultaneidade é o tempo concreto, já que 

é o tempo da vida de todos. O espaço é que reúne a todos, com suas diferenças, suas 

possibilidades diferentes, suas possibilidades diferentes de uso do espaço (do 

território) relacionadas com possibilidades diferentes de uso do tempo. Esse é um 

dos problemas mais apaixonantes e difíceis em Geografia. O casamento entre o 

tempo e o espaço se dá porque há, sempre, homem usando o tempo e o espaço. Da 

mesma forma que não se entende o espaço sem o homem, a noção de tempo também 

não existe sem o homem. Se as duas noções se casam, e aparecem juntas e 

indissolúveis, é porque o homem vive no Universo. 

 

 

Santos apresenta na assertiva elementos que justificam sua concepção de que o tempo 

encontra-se dividido em duas dimensões, das sucessões e das coexistências. A primeira 

explicaria a fluidez temporal que se verifica com o encadeamento dos fenômenos um após o 

outro. As manifestações dos fenômenos enunciados ocorrem em simultaneidade. É-nos 

possível registrar acontecimentos ocorrendo em espaços diferentes, porém, em tempo 

paralelo. Donde se infere a coexistência temporal.  

As dimensões inferidas por Santos, encontram sentido quando consumadas em 

contexto socioespacial. As relações sociais pressentidas concretizam-se pelo trabalho, pelas 

conflituosas ações propulsionadas pela economia, pela política e pelo viés ideológico. Nessa 

inter-relação contraditória, o trabalho cria formas pelas quais os indivíduos negociam o 

espaço para a concretização da vida. Postula-se pois que a formação socioespacial está 

impregnada pelas múltiplas intervenções resultantes das atividades humanas 

espaciotemporais. 
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Todas essas experiências redundam em nossa concepção de tempo. Segundo Whitrow 

(1993) o tempo é uma característica imanente da experiência humana. As ações e ideias do 

presente repercutem uma experiência do passado. O tempo, ou a sua sucessão, é sentido pela 

reflexão acerca das experiências vividas. Assim sendo, o sentido de tempo somente se efetiva 

quando sobre ele “focalizamos nossa intenção”. Por tal lógica, o tempo passa a ter a existência 

quando as coisas estejam efetivamente acontecendo. As afirmativas de Whitrow convergem 

com as de Santos no que tange à coexistência e simultaneidade temporais, devendo ser 

acrescida apenas a intencionalidade para a percepção espaciotemporal. Dito de outra forma, o 

tempo e o espaço – ainda que coexistam em simultaneidade – somente adquirirão sentido pelo 

esforço intencional em apreendê-los envidado pelo sujeito. 

Assim, o tempo encontra-se inscrito no espaço das atividades sociais. Imbrica-se nos 

diferentes eventos. Pressupõe uma perspectiva temporal comum a toda a humanidade. A 

organização da vida e das atividades sociais encontram-se vinculadas a este fenômeno. Na 

contemporaneidade os aspectos temporais adquirem relevância para a compreensão das 

manifestações socioespaciais. Segundo as afirmativas de Whitrow, a consciência de tempo é 

algo inferido por nós e pode ser percebida em nossas atitudes. Assim é que, ainda bebês 

manifestamos nossos anseios e necessidades através de ações que se revelam temporais. 

Choramos quando temos fome, dor ou frio; ou quando desejamos receber aconchego. O 

tempo, nesta perspectiva, é concebido como uma manifestação do inconsciente.  

Para Jung (2014) um elemento do universo psíquico somente se torna existente quando 

apreendido de forma consciente. Partindo dessa premissa as ocorrências temporais 

manifestadas nas ações dos bebês e apontada por Whitrow, configuram-se manifestações do 

inconsciente . Simbolizam representações psíquicas fundadas nos primórdios da história da 

humanidade. Essa “psique primitiva” determina as ações efetivadas pelo bebê. Em sua 

percepção de mundo, ele aciona os órgãos do sentido para negociar a existência. Esta é, pela 

lógica apresentada, a primeira manifestação política do sujeito no espaço.  

Deve-se assinalar que as referidas manifestações se constituem expressões do processo 

evolutivo humano impressas nas gerações do futuro. São entendidas como ações instintivas 

inerentes ao ser humano. Jung emprega o termo “arquétipo” para designar as referidas 

expressões. Falar em manifestações arquetípicas significa dizer que o sujeito apresenta uma 

predisposição para determinado comportamento. As referidas manifestações podem estar 

contidas nas memórias coletivas. Ou seja, não configuram uma lembrança própria do sujeito, 

mas algo apreendido culturalmente por ele.  
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O autor emprega o termo “coletivo” para designar o sujeito como um ser universal por 

possuir conteúdos e modos idênticos em todos os seres humanos constituídos por “um 

substrato psíquico de natureza suprapessoal que existe em cada indivíduo” (idem, p.12). 

Nesse sentido, os arquétipos são manifestações inconscientes. Configuram os referidos 

substratos representações arquetípicas e encontram-se no limiar entre o físico e o psíquico. 

Constituindo-se, por tais características, um psicóide. As principais formações arquetípicas 

são, segundo o autor, três. A saber, os Complexos: estes se configuram agrupamentos de 

ideias, pensamentos e imagens em torno de um arquétipo central. Sua manifestação nos 

possibilita apreender as dinâmicas arquetípicas e definir a forma pela qual elas se manifestam 

em nossa vida. 

Os Símbolos Culturais compõem a segunda das referidas formações arquetípicas. 

Estes englobam todas as referências culturais. Determinam as incidências dos arquétipos em 

nossa vida pessoal. Sua dinâmica se manifesta nos monumentos, mitos, contos de fadas. Por 

se assemelhar a experiências vividas, têm grande poder de nos afetar na estruturação de 

nossas próprias vivências. Por fim, porém não menos importante, registramos a ocorrência 

dos Símbolos Pessoais. Esta última formação arquetípica diz respeito ao inconsciente de cada 

um. Encontra-se vinculada à individualidade do sujeito, ao momento que este vive. Podem se 

referir a situações, pessoas, hábitos, locais, lembranças, enfim, qualquer coisa sobre a qual o 

arquétipo inconsciente tenha se projetado. 

Ao se tratar do conteúdo do inconsciente coletivo, exprime-se daí imagens, práticas e 

ações que evidenciam tempos distantes à nossa realidade temporal. Quando essas evidências 

se manifestam “brotam” do inconsciente os conteúdos transformados em fórmulas conscientes 

transmitidas pelas experiências pretéritas. É desse processo a expressão do conteúdo coletivo 

que se originou do inconsciente cunhada por transferências específicas por longos períodos de 

tempo. A argumentação de Jung (ibidem, p.13), tomada como referência para o exposto, 

sustenta que:  

 

Os ensinamentos tribais primitivos tratam de arquétipos de um modo peculiar. Na 

realidade, eles não são mais conteúdos do inconsciente, pois já se transformaram em 

fórmulas conscientes, transmitidas segundo a tradição, geralmente sob forma de 

ensinamentos esotéricos. Estes são uma expressão típica para a transmissão de 

conteúdos coletivos, originariamente provindos do inconsciente. Outra forma bem 

conhecida de expressão dos arquétipos é encontrada no mito e no conto de fada. 

Aqui também, no entanto, se trata de formas cunhadas de um modo específico e 

transmitidas através de longos períodos de tempo.    
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As palavras do autor confirmam a ideia de que as ações e as práticas de vivências na 

contemporaneidade compõe o “acúmulo” de tradições que o subconsciente dos sujeitos 

carrega através dos tempos ocultos na “alma”. Estes sujeitos não tomam como referências a si 

mesmos. Nutrem a vida e adquirem modos de viver individual e coletivamente. São 

conteúdos e/ou narrativas (re) passados de geração a geração ou de indivíduos a indivíduos 

para manifestar no presente tradições “copiadas” de representações arquetípicas. 

Afirma Jung (ibidem) que o conceito de inconsciente coletivo possui relevância para a 

apreensão em que se pese a presença do homem do passado ao homem do presente através da 

existência e permanência da hereditariedade aí estabelecida. Assim, para o autor mesmo que a 

natureza do pensamento seja pessoal e individual, o inconsciente coletivo impõe o sentido 

herdado, o preexistente. Define os conteúdos da consciência coletiva originariamente 

proveniente do inconsciente. 

Conforme enunciado, empregaremos, para a leitura das permanências e persistências 

do mundo rural no espaço metropolitano de Valparaíso de Goiás as concepções jungianas 

sobre os arquétipos. Pressupomos, nas relações cotidianas campo/cidade, a manifestação das 

alhures mencionadas formações arquetípicas. Estas são manifestações inerentes aos sujeitos, 

estes por sua vez, carecem de um espaço onde manifestar tais formações que por sua vez, 

necessitam se conformar com o contexto no qual o sujeito se insere, caracterizando assim o 

tempo histórico. Mediante o enunciado, implica dizer que tempo, espaço e arquétipos se 

constituíram arcabouço na busca por entender as relações estabelecidas entre campo/cidade 

nas negociações pelo estabelecimento de um modo de vida urbano.   

Não nos é lícito deter a carruagem de Hélios
66

. O tempo transcorre incessantemente. 

Passado, presente e futuro se amalgamam para compor a liga da existência humana. Ainda 

que tomados por aparente inércia, seremos conduzidos pelos humores do tempo que assiste ao 

nosso envelhecimento. Porém, o tempo não se manifesta de forma aespacial. Tempo e espaço 

imbricam-se, interpenetram-se para que a mudança ocorra. Assim, considerando as 

                                                           
66

  Na mitologia grega Hélios personifica o deus Sol. Conduz sua carruagem puxada por quatro cavalos 

cuspidores de fogo: Pírois, Eóo, Éton e Flégon, pela abóbada celeste determinando a duração do dia.  Hélios era, 

segundo a mitologia, filho dos Titãs Hipérion e Téia, irmão de Selene, deusa da lua e Eos, deusa da alvorada.  

Andava diariamente em sua carruagem dourada através dos céus, dando luz aos deuses e aos mortais. À noite 

mergulhava no oceano ocidental, do qual era carregado numa taça dourada para seu palácio no leste. É 

considerado a testemunha dos outros deuses. É o único deus que pode ver toda a Terra do alto do céu, o único 

que tudo sabe e informa aos outros sobre certos segredos. Hélio foi largamente adorado por todo o mundo grego, 

mas seu principal culto estava em Rodes. Uma das Sete Maravilhas do Mundo, o Colosso de Rodes, era uma 

representação de Hélio. Cf. BULFINCH, Thomas. O Livro de Ouro da mitologia grega (A Idade da Fábula): 

histórias de deuses e heróis. Tradução David Jardim Júnior. 26ª edição.  Editora Ediouro. Rio de Janeiro, 2002. 

419p. 
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interseções tempo e espaço, nos propusemos ao entendimento do fenômeno migratório e seus 

desdobramentos na cidade de Valparaíso de Goiás.  

Salientamos que migrar é ação atinente ao ato de existir. Os continentes migram, os 

animais migram, as plantas migram, as rochas migram, os rios migram, o homem migra. O 

pensamento é migrante. Tudo se move no afã das invitáveis transformações. Geológica e 

biologicamente somos migrantes no orbe terrestre. Assim sendo, não nos causa estupor o 

interesse pelos estudos cujo tema centra-se no fenômeno migratório e/ou da mobilidade pelo 

espaço. 

 O homem contemporâneo, a exemplo de seus ancestrais, continua a migrar em busca 

da sobrevivência. Esta não mais garantida pela ação coletora ou caçadora. O mote de então se 

materializa na oferta de postos de trabalho. Este, o trabalho, constitui-se o elemento 

garantidor da sobrevivência do sujeito. Tratando especificamente do ato migratório no Brasil, 

em Goiás e em Valparaíso de Goiás, percebemos um acirramento deste a partir dos anos de 

1970; quando o homem do campo partiu para a cidade em busca de melhores condições de 

existência. 

  Em um cenário mais restrito, coloquemos sob a lupa da investigação a cidade de 

Valparaíso de Goiás. A base para tal análise deu-se, pela inserção escalar do mesmo com o 

estado de Goiás e com o Brasil. Considerado o endereço de migrantes no contexto dos estudos 

enunciados, Valparaíso de Goiás é, por assim dizer, uma cidade fundada sob o signo da 

migração. O fenômeno migratório se repercute na conformação urbana do estado por ser este, 

nas últimas décadas, um receptor de migrantes.  

A região Centro-Oeste do país, à época da construção da nova capital, tornou-se o 

epicentro do fluxo migratório. Assim como as mariposas são atraídas para a luz, assim 

também os migrantes eram atraídos para a capital do país e suas adjacências. As cidades da 

Região Metropolitana de Goiânia-RMG e da Área Metropolitana de Brasília-AMB, dentre 

outros municípios do estado, por seu dinamismo na economia, captura-os. Por esse 

movimento, os municípios com dinamismo tímido, geralmente com população com menos de 

10.000 mil habitantes, perdem moradores para os primeiros.  

O processo migratório que o Brasil tem vivenciado ecoa na alteração do espaço no 

estado de Goiás e do município de Valparaíso de Goiás. Resulta na concentração e 

espacialização da economia; na concentração e rarefação populacional. Dito de outra forma, 

existem espaços que concentram e espaços que expulsam o sujeito. Dessa maneira, a 

diferenciação entre os conteúdos espaciais e sociais amplia a divisão social do trabalho e 

redunda na divisão territorial deste.  
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Este capítulo foi elaborado com a intenção de, em diálogo com a nossa tese, de uma 

aparente inexperiência de vida na cidade, entender a implicação do fenômeno migratório neste 

processo. Por tal propósito, surgiram algumas indagações: Existem no estado de Goiás 

cidades com especificidades para o destino do migrante? É o fenômeno migratório a causa 

maior das dificuldades na gestão da cidade? As questões nos instigam à pesquisa proposta. 

Põe em evidência o tempo das mobilidades e o desafio de adaptação do sujeito ao espaço no 

ambiente urbano.  

  3.1 Pensar a cidade e o urbano no tempo e no espaço 

Pode-se considerar que uma das mais importantes transformações ocorridas na 

sociedade brasileira do século XX consistiu-se no processo de urbanização. Até os anos de 

1960 o país encontrava-se em condição de predominância rural. No Censo da década seguinte 

(IBGE, 1970), evidenciou-se uma população majoritariamente urbana. Este percentual na 

década de 1940 era de 31,2%, passou a 67,6% em 1980. É notória a velocidade com que, 

entre as décadas de 1960-1970, as pessoas, em diáspora, partem do campo em direção à 

cidade. Esse deslocamento populacional coloca o Brasil efetivamente no ranking dos países 

urbanos. 

Tal fenômeno interferiu nas condições ambientais, culturais e sociais das cidades.  

Resultou em consideráveis impactos na infraestrutura, nos serviços públicos, nas condições de 

habitação, no consumo, nos meios de locomoção, dentre outros. Em uma ação de 

concomitância, também o campo foi afetado por tais transformações. As relações sociais e de 

trabalho do “sujeito rural” necessitaram ser reelaboradas. Cabe ressaltar que, o Estado 

brasileiro foi o principal incentivador da mecanização do campo e consequente expulsão dos 

moradores para o meio urbano.  

O acelerado processo de urbanização no Brasil, guarda desde o período mencionado 

o contraste percebido hoje nas cidades. Para Santos, (2009, p.09) “a urbanização brasileira 

tornou-se praticamente generalizada a partir do terceiro terço do século XX”. Segundo o 

autor, significa dizer que à medida que se avoluma a urbanização, a residência dos 

trabalhadores rurais torna-se cada vez mais condicionada a essa realidade. A cidade é, neste 

contexto, entendida como relação social e como materialidade do “modelo” socioeconômico.  

Ao mesmo tempo em que “torna-se o lugar de todos os capitais e de todos os 

trabalhos” (idem, p.10) é criadora de oportunidades, das desigualdades socioespaciais e da 

segregação. Tal se dá por incidir no espaço da cidade a disputa pelo acesso ao emprego, a 

bens e serviços para a condição da existência de sua população. É aí o local onde emergem as 

necessidades para a materialização das possibilidades. A vida na cidade tende a adquirir 
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cotidianamente ritmos que são realidades das experiências catalisadas pela globalização 

capitalista (MASSEY, 2012). Configura-se, neste cenário, o espaço das interrelações, da 

dinâmica do mundo contemporâneo, bem como, da heterogeneidade, das diferenças. 

Se nas pequenas cidades isso parece ser pouco percebido, nas cidades grandes e nas 

da metrópole; os fluxos e as interações impõem e interferem na vida dos citadinos. Insere-os 

no mundo com maior intensidade. Assegura sua fragmentação e os coloca na arena espacial 

como testemunhas do desafio para a sobrevivência. Donde se depreende que a cidade deve ser 

lida por suas complexidades interdisciplinares, através das relações integradas como forma 

adequada ao viver das pessoas.  

O espaço é cenário e Ser.  Ele é ontológico, porque não existe trabalho, 

deslocamento, lavoura, moradia sem espaço. Desta forma, o espaço urbano constitui-se 

cenário para os embates pela sobrevivência. Nesta condição torna-se o espaço do devir. Por se 

constituir agente transformador e transformado neste e por este ambiente, o sujeito 

corporifica, ele próprio, o elemento do futuro que se constrói. Por considerarmos que essas 

lutas dão um sentido político ao enredo, torna-se lícito afirmar que também o espaço se 

evidencia como tal. Dito de outra forma, este repercute em sua organização os embates 

políticos e sociais. Em suma, encontra-se impregnado de sentido simbólico. Materializam-se 

nele as dimensões ideológicas, culturais e políticas. 

  Assegura-se que as experiências do sujeito no ambiente urbano estão continuamente 

postas em realidades nunca antes vivenciadas. Isso porque, seu know-how no meio urbano 

encontra-se em elaboração. Confrontam-se pelos interesses da conquista. Nesse momento o 

espaço assume a dimensão política anteriormente enunciada. Sujeito e o espaço se 

interconectam no tempo e se abrem para as possibilidades, para a reinvenção.  

Pensar a cidade é um exercício instigante e meticuloso. Ela é um aglomerador de 

espacialidades e temporalidades de quantos buscam compreender o comportamento das 

relações sociais em cada momento histórico. Manifesta-se em seu espaço a subjetividade com 

base material. Por sua complexidade o tema requesta a elaboração de arcabouço teórico nas 

diversas áreas da ciência. Estas se esforçam por efetivar uma leitura dos espaços que abrigam 

a cidade e o urbano enquanto gradiente das diversas sociedades. Tais estudos configuram-se 

simultâneos às especificidades temporais que as cidades imprimem em suas paisagens. Assim 

sendo, é lícito afirmar que a interação com o contexto histórico é condição sine qua non para 

o estudo da cidade. 

No exercício teórico proposto as relações espaço-temporais figuram de relevância. 

Não permitem justaposições; eventos sucessivos, nem mesmo a priorização de uma em 
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detrimento de outra. Há isso sim, um imbricamento desses elementos que aqui nomeamos 

categorias. Embora dialéticos, tempo e espaço se complementam para viabilizar a 

compreensão e a reflexão sobre o urbano e a cidade. Para Norbert Elias (1998, p.07) “(...) o 

tempo não se deixa ver, tocar, ouvir, saborear nem respirar como um odor.” Nesse sentido o 

autor constrói um questionamento para o qual afirma não ter resposta: “como medir uma coisa 

que não se pode perceber pelos sentidos?”. 

Por tal elucubração, Elias (1998) busca demonstrar que o tempo ao qual se refere não 

deve ser confundido com o tempo mecânico, o do relógio, o do calendário ou o do contrato 

social. O tempo é por ele abordado não como uma intervenção humana. Esta se imprime 

naquele ao longo de uma existência. Assim, torna-se o “símbolo de uma instituição social” 

(idem, p.14) que o indivíduo experiencia desde o seu nascimento. Nesse sentido, o tempo não 

cinde o sujeito em sua relação com o espaço. Promove isso sim, um embricamento entre 

ambos. Pela premissa, cabe postular que tempo, sujeito e espaço conformam o amálgama 

social.  

O palco da conexão entre sujeito e tempo é o espaço. Torna-se lícito afirmar que é 

neste que se manifestam as ações da sociedade. Para Massey (2012, p.253) “tempo-espaço é 

construído pela articulação de trajetórias.” A globalização dos espaços possibilita uma maior 

consciência e percepção do referido fenômeno. No espaço as relações materiais e subjetivas 

reverberam com maior intensidade. Os acontecimentos nos mais distantes pontos do planeta 

são prontamente percebidos em todas as escalas. As repercussões desses acontecimentos se 

fazem sentir de forma instantânea em todos os lugares.  

Massey (idem) assegura a indubitável transformação dos espaços em ambientes 

globalizados, especializados e ao mesmo tempo excludentes. Por tais características reforçam 

a divisão internacional do trabalho e simultaneamente as desigualdades socioespaciais. Dessa 

forma, materializa-se o que a autora nomeia “articulação de trajetórias”. A referida articulação 

encontra-se marcada por disputas no espaço para a conquista de uma condição. Enseja uma 

negociação por parte do sujeito. Dito de outra forma, os conflitos que emergem no espaço das 

cidades são constantemente “corporificados” e “alimentados” pelos sujeitos. Há nestes 

espaços de disputa embates pela existência.  

Torna-se irrefutável a inferência de que a conquista de um espaço no ambiente social 

e material decorre de muita labuta. No universo programado pelo capital, o sujeito é 

incessantemente instado à superação. Não lhe é permitido acomodar-se. A todo instante são 

criados mecanismos que o insuflam a ansiar por maior inserção no universo globalizado. Sua 

existência se conforma através de seu cabedal para o consumo.  
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A negociação com seus pares e instituições que se encontram em similitude de 

posição desponta como alternativa para o dilema posto. É necessário consumir para existir, 

entretanto para que haja condições para o consumo urge estar inserido. Dito de outra forma, se 

o sujeito não é economicamente ativo, não existe para o mundo do capital. Este, o capital, 

constantemente se reelabora para se retroalimentar. Esse movimento de reconfiguração do 

capital, com repercussão no ambiente social, foi alvo de discussão do teórico Harvey (2011, 

p.103): 

 

(...) tanto as relações sociais quanto a relação com a natureza estão mudando de 

maneiras que não são determinadas pelas tecnologias e forma organizacionais. Além 

disso, há situações em que a escassez da oferta de trabalho ou na natureza coloca 

pressões fortes para sejam encontradas novas tecnologias e formas organizacionais. 

(...) Os sistemas de produção e processos de trabalho estão também profundamente 

implicados no modo como a vida diária é reproduzida pelo consumo. Nenhum deles 

é independente das relações sociais dominantes, da relação com a natureza e das 

tecnologias e formas de organização devidamente construídas. 

 

 

 Diversos são os desafios enfrentados pelo sujeito para a materialização da vida no 

meio urbano. Além da luta pela sobrevivência este se vê às voltas com a necessidade de 

dominar e se apropriar das inovações tecnológicas. A transposição de tais barreiras resulta na 

obtenção do passaporte para a visibilização social. À interpretação desta inter-relação de 

conflitos no espaço-tempo e às ações ensejadas para sua conformação nomeamos “negociação 

espacial”. Segundo Massey (2012) esse estado de negociação é condição permanente na vida 

dos sujeitos, principalmente os citadinos.  

Por efetivar-se em espaços globalizados e pelo entrelaçamento de trajetórias, a 

negociação em cada tempo-espaço tende a ser continuamente reconstruída e renegociada. Por 

seu caráter provisório e político encontra-se inacabada. Nessa dinâmica, onde a complexidade 

da relação expressa o fenômeno, o desejo e a busca por sua efetivação se manifestam. Surgem 

outras “fronteiras” à medida que as anteriores parecem se amalgamar. A negociação tem, 

pois, natureza processual.  

Por ser o espaço da cidade prenhe de condições excludentes que se acumulam para a 

produção do mesmo, torna-se este desafiador.  Massey (idem, p.253), ao analisar as relações 

acima descritas, assevera que tal ocorre por se manifestar neste “a condição tanto da 

existência da diferença quanto do encontro dos diferentes.” Em tal contexto, o sentido político 

se evidencia e prevalece no entrecruzar dos conflitos, na espacialização da competição 

capitalista. Propicia ao sujeito a inserção política pela relação social. É o conflito o elemento 

que caracteriza o espaço como um devir.  
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Como exposto, tempo e espaço se abrem para o futuro. O tempo é a materialização 

da subjetividade que se imbrica neste. Ao abstrair tal afirmativa, somos instados a refletir na 

escala que se efetiva globalmente, bem como nas ações efetivadas a nível local. Segundo 

Massey (ibidem, p.257) a topografia toma dimensão relacional com o local através das lutas 

sociais que ecoam nas múltiplas conexões com o mundo.  

Desse modo, conforme assegurado pela autora, há um expressivo embate: a 

autenticidade local se constitui pelas lutas na “relação entre o local e o global”. Estas por sua 

vez são produtoras de identidades que se caracterizam através da negociação em práticas 

políticas pela conexão e interseção. A referida negociação manifesta-se em forma de redes 

integradas espacialmente. Visto assim, o espaço é a arena onde a negociação propicia ao 

sujeito elementos para a elaboração de sua identidade e para o encontro com o ser político que 

o constitui.  

Convém afirmar que o espaço enquanto arena possui conectividade ainda que 

fisicamente distanciado. As ações do sujeito no local sofrem influência e influenciam o 

contexto global. Caracteriza-se simultaneamente dinâmico, desconectado, inacabado e 

indeterminado. É por tal, constantemente ressignificado em função das relações que estão 

cotidianamente a se descortinar. Emerge das negociações diárias através de conexões a se 

constituir. Tais configurações estão sempre se renovando. Assim sendo, as negociações 

efetivadas pelo sujeito no espaço – exitosas ou não – são invenções que se constituem pelas 

trajetórias confluentes.  

As elucubrações postuladas reverberam em Valparaíso de Goiás. A condição de 

cidade receptora de migrantes torna seu espaço palco para a manifestação de variadas 

negociações. A tessitura de sua morfologia encontra-se marcada pela diversidade de lugares 

carregados por seus moradores quando da aventura migratória. Não há como abordar o 

contexto histórico-social da cidade sem que para tal nos remetamos à sua conformação pelo 

fenômeno migratório. São eles, os migrantes, artífices do espaço urbano de Valparaíso de 

Goiás. 

Nossas inferências acerca da proeminência do migrante no contexto de elaboração da 

cidade coadunam com o raciocínio de Massey (2012). Esta, ao analisar as ações 

desenvolvidas pelo poder público em Hamburgo para uma maior aceitação do migrante, 

assinala o uso da imagem de uma rocha considerada marco turístico. Segundo pesquisadores, 

a referida rocha não é partícipe da formação geológica local. Teria se deslocado para a cidade 

a partir de um bloco de gelo que migrou. Derretido o gelo, a rocha ficou aí depositada. 
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Entretanto, foi acolhida pelos moradores como sendo parte da configuração espacial de 

Hamburgo.  

Tomando o contexto histórico da presença da rocha migrante, foi desenvolvida uma 

campanha pela aceitação do migrante como pessoa “do lugar”. Massey (idem) afirma ser a 

migração uma prática desde tempos imemoriais. Não sendo esta uma prerrogativa apenas do 

ser humano. A autora utiliza-se da metáfora que alude à rocha para balizar a “aceitação” do 

migrante enquanto constituinte da sociedade em Hamburgo.  

Afirma que mesmo os continentes e as rochas não se encontram presos a uma 

imobilidade perene. Assegura que estes, ainda que de forma imperceptível, efetivam constante 

ato migratório.  Assim sendo, a migração é também uma condição humana. A aceitação do 

migrante por parte da sociedade que o recebe deve ser permeada pela consciência de que este 

é elemento contribuidor para o desenvolvimento daquela. 

Pela interconexão de sujeitos, os lugares sofrem constante negociação. Estas 

encontram-se prenhes de tensões, repercutem nas trajetórias, quer individual quer coletiva. 

Impõem e intersectam o espaço enquanto ambiente de negociação pelos sempre chegantes. Os 

municípios metropolitanos, com enfoque para Valparaíso de Goiás, propiciam a seus 

moradores uma interação com o mundo. Estes municípios se mostram “abertos” e dispostos a 

um convívio relacional externo.  Por essa lógica o lugar desponta como permeável ao 

desconhecido e ao mesmo tempo apresenta uma condição de estranhamento. Configura-se 

uma “constelação de trajetórias”. Tal se deve ao dinamismo constituído nesses espaços pelo 

acelerado processo dos fluxos de pessoas, atividades, mercadorias, informações e capitais que 

reafirmam a propalada conexão. 

Considerando que até mesmo as rochas se movem no espaço e ao mesmo tempo 

precisam ser acomodadas, assim é com o ser migrante. É possível que os indivíduos que 

fazem esse movimento – o migratório – busquem meios para sua sobrevivência concomitante 

ao desafio de viver junto e ao mesmo tempo, disputar espaços com o vizinho. Essa ação 

revela-se inusitada, porém necessária para estes sujeitos se “acomodarem”. Santos (2013, pp. 

79 e 81) ao discorrer sobre a conformação de uma sociedade global, cuja principal 

característica seria a multiplicidade de sujeitos e sua inter-relação no espaço, afirma: 

 

A cidade é o lugar em que o Mundo se move mais; e os homens também. A co-

presença ensina aos homens a diferença. Por isso a cidade é o lugar da educação e da 

reeducação. Quanto maior a cidade, mais numeroso e significativo o movimento, 

mais vasta e densa a co-presença e também maiores as lições e o aprendizado. (...) A 

estrutura dessa população de “homens comuns” favorece o processo. A chegada 

incessante de migrantes à cidade aumenta a variedade dos sujeitos... dos sujeitos 



195 
 

  

comuns e das interpretações mais próximas do “real”. O conteúdo prático-inerte 

trazido por cada qual é diverso do ambiente prático-inerte local. A temporalidade 

introjetada que acompanha o migrante contrapõe-se à temporalidade que, no lugar 

novo quer abrigar-se no sujeito. Instala-se assim, um choque de orientações, 

obrigando a uma nova busca de interpretações. (...) Essas são lições que, submetida 

a uma nova leitura, o tempo das metrópoles nos inspira.  

 

Desse modo, a cidade configura-se espaço constituído pelo inevitável conflito. 

Torna-se um desafio do viver em solidariedade no espaço metropolitano. Neste contexto, 

despontam os seguintes questionamentos: como viver juntos na cidade? Sendo a cidade “a 

casa em que todos nela residem”, como os interesses podem ser conflituosos? As perguntas 

remetem a uma incessante busca por possíveis respostas.  

Pelo ato de inventar e elaborar pertencimento e identidade nessa relação com a 

cidade; pelos embates para efetivar a sobrevivência; pela inserção no espaço urbano para essa 

concretização, os moradores de Valparaíso de Goiás efetivam constantes negociações. A 

cidade é posta enquanto desafio para a compreensão de tais embates. As leituras empíricas por 

mais que ofertem informações, por mais que se suponham constituídas ou mesmo 

“concluídas”, suscitam perguntas que carecem ser investigadas. Deixam lacunas a serem 

desvendadas.  As ações sociais e as suas imbricações com o espaço pressupõem uma 

epistemologia interdisciplinar. Isso se deve à complexidade do fenômeno histórico que põe 

em relevo os desafios que os sujeitos enfrentam na construção da história espaço-temporal. 

Na efetivação de uma vida na metrópole. 

3.2 Valparaíso de Goiás: a conformação de um município na rede urbana de Brasília  

Santos (2002) assegura que o “alargamento dos contextos” pela globalização se 

constitui pelo avanço e inovação dos meios técnicos concomitante ao das ciências. Desse 

modo, “a união dos lugares”, por mais distantes que estes se encontrem no mundo, é 

possibilitada pelos citos fenômenos dentro de uma mesma lógica de produção e reprodução 

social. Essas redes aprimoram a materialização dos fenômenos políticos, sociais, econômicos 

e culturais. Estes se desdobram pelas transformações e estruturas provocadas pela formação 

da sociedade urbano-industrial nas diversas regiões do planeta. Encontram-se associados, em 

período mais recente. Advêm concreta e virtualmente dos processos da globalização 

capitalista. 

Pelas considerações de Santos (idem), os fluxos são fenômenos que dão sentido de 

movimento e dinâmica às relações. Se evidenciam entre os diversos sistemas no globo 

terrestre. Podem ser verificados no acelerado processo das relações socioespaciais em frações 
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cada vez mais reduzidas de tempo. Tempo e espaço se entrelaçam para a constituição da rede; 

para a interconexão entre pessoas e lugares. 

O tempo se encarrega pela sucessão dos eventos. É através deste que segundo 

Norbert Elias (1998) as experiências são guardadas, acumuladas e passadas no suceder das 

gerações. Apreendidas na progressiva ação humana sua aprendizagem é, pois, socioespacial. 

Para o autor o “tempo” é sinônimo de experiência humana. Esse valioso “patrimônio social” 

confere uma rica contribuição metodológica à mensuração dos acontecimentos cada vez mais 

experienciados pela sociedade. 

O espaço, nessa ótica, torna-se a acumulação das práticas materializadas no decorrer 

do tempo. É testemunha da história realizada pelas sociedades no passado, no presente e em 

concomitância possibilita uma melhor elaboração do futuro (Santos, 2002). Assim, se o 

espaço é sinônimo da dimensão do social; o tempo é a dimensão da mudança. A coexistência, 

tempo e espaço, se completam pelo enfrentamento dos desafios. A construção do espaço, 

embora célere e inacabada, é vigorosa. Espaço e tempo alteram-se mediados pelas inovações 

tecnológicas e sociais. Valparaíso de Goiás, por tal conformação, configura-se uma cidade 

global na metrópole.        

Para Sposito (2008), as primeiras experiências de rede das cidades brasileiras com 

ligação a outras de nação diferente se dão no período colonial através da exportação de 

produtos naturais e agrícolas. Este contato deu-se por meio de estradas e embarcações. A 

drenagem era feita do Brasil para a metrópole Portugal por meio de serviços de cabotagem 

com barcos a vapor pelas cidades-portos. Estas cidades adquiriam a função de centralidade 

em suas regiões.  

As afirmativas da autora coadunam com as de Estevam (2004) no que se refere à 

existência de redes no interior do Brasil colonial – em específico no estado de Goiás – que 

interconectavam as cidades litorâneas brasileiras com os locais mais distantes deste. Mister se 

fazia encontrar uma maneira de abastecer de mercadorias a ambas as praças. O que se deu 

pela construção das primeiras estradas que interligavam Goiás ao litoral para o escoamento da 

exploração mineral, dentre outros produtos.  

Neto (2009), reforça as observações anteriormente expressas quando propugna a 

utilidade das estradas goianas, à época da colonização, para as finalidades mencionadas. 

Infere-se assim que surgem em Goiás as primeiras evidências de articulação entre as cidades 

coloniais goianas, as do litoral brasileiro com as da metrópole Portugal. As redes, embora não 

percebidas nesse momento, encontravam-se embrionárias. Foram essas antigas estradas que, 

em sua maioria, constituíram as atuais rodovias que interligam o território goiano ao nacional. 
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Troxeram dinamismo pela circulação, pelo transporte de mercadorias, produtos agrícolas, 

minerários e de pessoas para as diferentes regiões do país e deste para as diversas regiões do 

mundo.  

No que tange à mobilidade humana, o fluxo de pessoas nas cidades que circundam o 

Distrito Federal é intenso. A BR-040
67

 configura-se em uma das principais vias de circulação 

desses sujeitos em direção a Brasília. Tal movimento resulta no surgimento de uma rede 

materializada pela migração. Transformações espaciais e demográficas se efetivaram nas 

cidades goianas adjacentes à capital federal em função de tal mobilidade. A gênese de 

Valparaíso de Goiás encontra-se relacionada a esse fluxo
68

.  

Devido à sua situação geográfica a cidade, perpassada pela BR-040, torna-se um 

espaço “cortado” e “atravessado” pela dinâmica da implantação da capital. As modais dão um 

sentido interligado, estabelecem relações com diversas regiões do país. Pela BR-040 as 

regiões Sudeste e Sul por suas redes de circulação de pessoas, mercadorias, capitais e 

informações se fazem presentes na cidade de Valparaíso de Goiás. 

A proximidade com Brasília conecta Valparaíso de Goiás ao restante do país e do 

exterior. Resulta em elevado grau de integração. Ressaltamos que a referida cidade, além da 

rodovia BR-040, tem seu território cortado pela Ferrovia Centro-Atlântica. Estas, dentre 

outras, foram preponderantes para a expansão da capital federal para além dos limites do 

quadrilátero. Foram os municípios goianos próximos ao Distrito Federal o alvo de tal 

expansão. Desde a inauguração no início da década de 1960, Brasília desponta enquanto 

elemento de dinamismo regional.  

Por ser a cidade o local de destino de grande número de migrantes que não 

conseguiram se estabelecer no Distrito Federal, Valparaíso de Goiás constantemente renova a 

face de sua população. No Censo de 2010 (IBGE) verificou-se na cidade um crescimento de 

41%. Passou de 94.856 habitantes no ano de 2000 para 132.982 em 2010. A estimativa do 

IBGE para a população de Valparaíso de Goiás em 2013 foi de 146.694 habitantes. Para a 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal-Codeplan (PMAD, 2013) a população da 

cidade é de 168.961 habitantes.  
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 Que a partir da concessão de administração ao Consórcio Invepar, em 22 de abril de 2014, passou a ser 

denominada Via 040. 
68

 Os estudos de Lobato (1997), Benko (2002), Santos (2002), Souza (1998), Sposito (2008), Castells (2010), 

Chaveiro (2009), Arrais (2013), Almeida (2005), dentre outros dão o aporte para a compreensão das redes 

urbanas e revelam ações, interesses e transformações espaço-temporais das sociedades na superfície terrestre. Os 

autores expõem as principais características para o entendimento das redes que se evidenciam no território 

brasileiro através da relação de hierarquização que se estabelecem entre as cidades.  
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O que explica a diferença entre os dados do IBGE e da Codeplan é a busca acentuada 

por moradia na cidade. O órgão de pesquisa do Governo do Distrito Federal-GDF considera 

em sua contagem as unidades habitacionais do programa de moradia do governo federal – 

Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV. Com base na construção de novas moradias é 

feita uma projeção sobre o aumento de moradores. O acréscimo populacional divulgado pela 

Codeplan em relação à estimativa do IBGE é de 22.267 habitantes. Pelo enunciado, percebe-

se que a cidade encontra-se dentre aquelas que mais crescem no estado de Goiás.  

As afirmativas enunciadas confirmam que Valparaíso de Goiás, criada em 1995, tem 

sua gênese constituída pelo fenômeno da migração (SILVA, 2012). O espaço do município de 

Valparaíso de Goiás, pelo exposto, torna-se guarida do migrante em sua procura por fixar 

moradia. A proximidade com a capital federal e a possibilidade do trabalho são os vetores de 

atração registrados. Pela lógica da divisão regional do trabalho, o município ganha destaque 

na AMB e no território goiano. 

Paviani (1987, 2010) afirma que a partir de sua inauguração, Brasília desponta como 

atrator de migrantes. Desde os primeiros trabalhadores que vieram para a edificação até os 

migrantes dos dias atuais, o movimento intensifica-se. Esses sujeitos foram capturados pela 

dinâmica regional da capital federal. Embora atraia o Distrito Federal não consegue reter o 

migrante
69

. Estes são “expulsos” para a periferia. Entretanto continuam a manter vínculos 

empregatícios e sociais com o Distrito Federal. 

Valparaíso de Goiás enquadra-se nesta realidade por pertencer à lógica espacial da 

AMB. Sua origem é protagonizada, conforme exposto alhures, pelo crescimento de Brasília, 

pelo afluxo de migrantes que se deslocam para a cidade interessados em produzir a sua 

existência na capital federal. Constituiu-se assim a periferização de Brasília pela segregação 

socioespacial. Essa, pela lógica do trampolim demográfico
70

 se fortalece e se retroalimenta 

cotidianamente. Materializa-se na rede de relações estabelecidas com a capital federal. A 

interconexão entre o Distrito Federal e as cidades goianas de sua AMB, fica explícita pela 

análise dos dados registrados na tabela que segue.   

 

                                                           
69

 Cf. Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. Valparaíso de Goiás-GO: migração e dinâmica socioespacial-1995/2010. 

Dissertação de mestrado. UFG, 2012. 195f. 
70

 Em seus estudos sobre a temática da migração, Chaveiro e Silva (2012) nomeiam as relações fluxo cujo 

destino e acomodação populacional encontram-se estabelecidas entre o Distrito Federal e os municípios goianos 

da AMB de “trampolim demográfico”. Cf. Chaveiro, Eguimar Felício e Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2014. 

In: Cabrera, Olga. (Org.). Interdisciplinaridade e Ambiente. Editora: EDUFMA. São Luís-MA, 2014. pp.167-

188. 
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    Tabela 02- Arranjo Populacional de Brasília/DF - 2016 
 
 

Municípios 

 
 
 

 
 

População 

Pessoas que 
trabalham e 
estudam no 

arranjo 

 
 
 

Índice de  
integração  

com o 
arranjo 

Mancha 
urbanizada 

contígua 

Águas Lindas de Goiás  159.378 45.442 0,58 Não 
Cidade Ocidental  55.915 18.527 0,60 Sim 
Cocalzinho de Goiás  17.407 1.820 0,25 Não 
Luziânia  174.531 30.687 0,35 Sim 
Mimoso de Goiás  2.685 270 0,28 Não 
Novo Gama  95.018 29.970 0,65 Sim 
Padre Bernardo  27.671 3.521 0,29 Não 
Planaltina de Goiás  81.649 18.426 0,46 Não 

   Santo Antonio do Descoberto  63.248 15.781 0,51 Não 
Valparaíso de Goiás  132.982 44.186 0,59 Sim 
Brasília/DF (sede do arranjo)  2.570.160 190.350 0,12 Sim 
 
População total do arranjo

 

 

 
 
398.982 

 
 

População total do arranjo/ 
Municípios goianos 

 
 

 
208.632 

    Fonte: Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil. 2015; IBGE, 2010.      

     Elaboração: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 

Conforme assegura Paviani (2010) e a Codeplan (2013), há uma intrínseca relação 

dos municípios goianos da AMB com Brasília. Para os mesmos tal se dá em função da 

procura pela oportunidade de trabalho e/ou estudo, saúde, lazer, dentre outros no espaço do 

DF. Para a Geografia Urbana este movimento diário com tais fins é denominado movimento 

pendular. Onde, por não encontrarem recursos no município que os “acolheu”, os sujeitos são 

instados a procurá-los no Distrito Federal.  

O destino primeiro da migração é a capital federal. O sujeito chega a residir aí por 

determinado período, porém, é “catapultado” para a AMB. Ainda que não aporte diretamente 

em Brasília, o fato de deslocar-se para as imediações dessa reforçam o seu caráter de atrator e 

repulsor percebidos em sua dinâmica socioespacial. Tal cenário decorre dos obstáculos da 

existência na capital. O indivíduo se vê obrigado ao deslocamento para os municípios goianos 

mais próximos ao local da possível oportunidade. Esta mobilidade espacial e social compõe a 

rede urbana da periferia metropolitana do Distrito Federal. Os fluxos da referida rede são 

corroborados pela tabela acima. 

Para Becker e Egler (2006) as redes se manifestam no espaço por meio da 

modernização deste. Nas metrópoles esta modernização tende a se difundir pela dinâmica dos 

processos da acumulação, (re)produção do capital, investimento em infraestrutura, acelerado 

crescimento urbano. Redunda na divisão regional e social do trabalho.  A construção de uma 

rede de rodovias é, dentre os elementos de modernização difusa, essencial para a consolidação 

da rede urbana num determinado espaço. Na AMB tal fenômeno torna-se patente. Emerge aí 
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uma rede urbana intensificada pelo fluxo simultâneo e complexo do existir em uma cidade – 

Valparaíso de Goiás – na metrópole cortada por uma via de rápida circulação.  

Assim, para o IBGE (2010), dado às características observadas, o Distrito Federal 

enquadra-se no Índice de Eficácia Migratória no que tange às áreas de alta rotatividade. Ou 

seja, recebe migrante, mas também o expulsa. A análise dos anos da década de 1970 e início 

de 1980, com consolidação na década seguinte subsidiou a construção do conceito alhures 

mencionado de que o Distrito Federal é um trampolim demográfico. Desse modo, embora 

migrem para o referido distrito, têm os migrantes, quando daí “expulsos”, as adjacências deste 

como destino para a fixação da moradia. Ressalta-se que na atualidade esse movimento 

encontra-se intensificado. 

A concepção de trampolim demográfico respalda-se e encontra reforço nos estudos 

orientados para a temática da dinâmica demográfica nos municípios goianos da AMB. Esses 

municípios se constituem locais que recebem migrantes por via indireta. Os trabalhadores 

empobrecidos ao procurar Brasília são deslocados para o seu entorno. Porém, o atrativo 

continua sendo a capital federal ou mesmo suas cidades satélites
71

. A interveniência espacial 

do trampolim demográfico é a moradia e a causa o valor econômico.  

Ainda que sacrifique o tempo de vida no deslocamento diário entre Valparaíso de Goiás 

e Brasília, a proximidade física com a capital federal já é suficiente para que o sujeito 

considere vitoriosa sua jornada migratória. Pode-se dizer que de alguma maneira o trampolim 

demográfico resulta da disputa pelos lugares. Estes por sua vez, resultam da luta pela vida. 

Evidencia-se assim o sentido social do referido trampolim.  

 O crescimento acelerado de Valparaíso de Goiás e de outros municípios da AMB pode 

ser apontado como uma evidência da relação entre Brasília e o restante do país. A 

concentração de pessoas de diversos locais é fenômeno conhecido nas metrópoles. Santos 

(2009) quando de seus estudos sobre a urbanização brasileira e sobre o fenômeno da 

metropolização afirma que o “fenômeno vai além da denominação legal”.  À época, ao 

asseverar sobre os espaços urbanos do Brasil afirmou que Brasília só não possuía a 

nomenclatura de metrópole, mas possuía idênticas características ou pontos comuns às outras.  

O município de Valparaíso de Goiás, inserido na AMB pelos estudos da Codeplan 

(2013), é exemplo da expansão espacial dos núcleos urbanos pelos deslocamentos 
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populacionais centro/periferia. Esta expansão, por sua vez, é assegurada e constituída pela 

incidência do fenômeno dos deslocamentos intrametropolitanos. Ultrapassa os limites 

político-administrativos das unidades federativas Goiás/Distrito Federal. Configuram-se dessa 

forma espaços conurbados ou “fusão de áreas urbanas”.  

Em seus estudos Villaça (2001), nomeou de processo de metropolização o contexto 

acima descrito. Verifica-se que Valparaíso de Goiás constitui-se em espaço urbano conjugado 

com Brasília. Assinala uma rede caracterizada pela mobilidade no espaço urbano. O 

dinamismo que a metrópole impõe como centralidade
72

 em seu núcleo não resulta de 

planejamento. Em sendo assim, a oferta de equipamentos públicos de uso coletivo não atende 

às problemáticas socioespaciais. Isso porque, as áreas metropolitanas são acompanhadas por 

uma expansão periférica de difícil gestão. Sua atração se dá por uma força centrípeta. Pela 

concentração geográfica dos serviços de interesse coletivo.  

Torna-se possível, pelos estudos de Santos (2009), elucidar a dinâmica socioespacial 

manifestada na AMB e o estreito vínculo dos municípios desta área com o DF. Este por sua 

vez possui uma significativa participação na transformação do espaço em questão. A AMB 

caracteriza-se pela capacidade de atrair migrantes. A gestora do município de Valparaíso de 

Goiás, no ano de 2014, em face do questionamento quanto à capacidade de atração e retenção 

de migrantes afirma que: 

 

Valparaíso já foi sim uma cidade dormitório. Eu mesma vim pra cá pra trabalhar em 

Brasília. Tinha me casado né e meu esposo trabalhava já no ministério. Então eu 

passei no concurso da Fundação [antiga denominação da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal]. Assim como eu muitos outros vieram para 

Valparaíso e foram trabalhar no DF. Mas hoje eu te asseguro (...) sim, com certeza, a 

cidade hoje possui um comércio que se fortaleceu e que oferece oportunidades de 

trabalho a seus moradores. Não mais é preciso que as pessoas daqui busquem 

trabalho em Brasília. Nós temos aqui várias concessionárias, a loja da Havan, os 

supermercados e muitas outras empresas que permitem a mudança de estatuto da 

cidade de “dormitório” para uma cidade de “excelência” na oferta de postos de 

trabalho. As pessoas hoje estão vindo pra cá[Valparaíso de Goiás] diretamente...a 

cidade tornou-se referência para a migração. É claro que a proximidade com Brasília 

influencia. Mas não é mais só Brasília. Entende? É pela cidade em si. 

 

 

As considerações da gestora podem ser justificadas pelos estudos de Baeninger (2010). 

Estes aplicados ao contexto do DF e sua AMB explicam essa relação. Para a autora, a “opção” 

do migrante pela moradia em espaços metropolitanos se dá pela acessibilidade ao núcleo 

deste
73

. Tal se configura no município de Valparaíso de Goiás onde os migrantes ainda fazem 
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suas opções por moradia com os olhos voltados para a capital ou núcleo metropolitano, como 

condição para a sua sobrevivência. O gráfico que segue contribui para a comprovação do 

enunciado.  

 

           
                      Gráfico 05- Valparaíso de Goiás: local de trabalho-2016. Fonte: Silva, Gilmar Elias 

                       Rodrigues da. 2016. 

 

Os dados registrados no gráfico atestam a mudança no cenário da oferta de postos de 

trabalho em Valparaíso de Goiás. A tendência expressa é de uma provável superação do 

trabalho exercido no município em detrimento daquele executado no Distrito Federal. A 

PMAD-2013, efetuada pela Codeplan no município, traz indícios dessa tendência de inversão. 

Salientamos que a fragmentação do território da AMB nos municípios goianos para atender à 

demanda por moradia deve ser vista como elemento urbanizador relevante para a 

configuração desta.  

Baeninger (2010) e Oliveira et. al (2010) verificaram que o ritmo de fragmentação do 

território que circunda o DF desacelerou nos anos 2000 em relação às décadas anteriores 

1980/1990.  Nesse período ocorreu uma “acomodação” dos migrantes que “elegem” a AMB 

como o lugar de moradia. Entretanto, o movimento migratório registrado para a área em 

questão é ainda bastante significativo. 

No caso da relação entre Brasília e sua área metropolitana, tais considerações viabilizam 

a elucidação do fenômeno da expansão urbana desta para além das proximidades limítrofes do 

DF.  A partir de estudos realizados e em consonância com o pensamento de Santos (1993), 

pode-se inferir que o modelo das vias rodoviárias, no sentido radial, que dão acesso à capital 
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federal e desta às diversas regiões do país foram e ainda são portas de entrada e circulação 

para os migrantes. Vetores da expansão urbana de Brasília para os municípios goianos mais 

próximos ao Distrito Federal.  

Nos estudos da dinâmica de expansão urbana no DF reforça-se que “os vetores de 

expansão no território têm como condutor mais evidente o sistema viário estrutural” (Anjos, 

2010). Conclui-se daí que a expansão de Brasília para além do quadrilátero incide sobre os 

fluxos espaciais dos parcelamentos urbanos mediante o surgimento de núcleos habitacionais 

em Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso de Goiás. Todos esses municípios 

emancipados de Luziânia na década do ano de 1990. 

O Distrito Federal articula ainda a consolidação do espaço urbano pela mobilidade dos 

circuitos que integram trabalho, moradia e serviços urbanos. Dessa forma o espaço urbano se 

torna uma dimensão complexa. Sua dinâmica espacial, um conjunto de realidades 

interconectadas. Dá ao território um sentido social e humano na trama espacial da organização 

da cidade.  

Para entender a relação da AMB – em específico Valparaíso de Goiás no logro da 

presente reflexão – com Brasília, buscou-se apreender as categorias constitutivas do espaço 

propostas por Santos (1996). Atentamos, especificamente, para a concepção de que os 

movimentos, a circulação de pessoas e de produtos que se denominam de fluxos dão vida ao 

espaço. Sendo assim, o sujeito humano faz parte do conteúdo e da forma espacial da cidade.    

Por todo o exposto, inferimos que Valparaíso de Goiás nasceu em forma de rede. A rede 

urbana para Santos (idem) “tem um papel fundamental na organização do espaço, pois 

assegura a integração entre os fixos e os fluxos, isto é, entre configuração territorial e as 

relações sociais”. Para verificar a condição de rede sobre a qual nasceu Valparaíso de Goiás 

reporta-se à evolução da construção do espaço urbano de Brasília. Não encontrando caminhos 

para acolher trabalhadores em sua localidade a cidade os realoca em sua periferia. Estes 

mantêm, para a consecução de sua sobrevivência, uma migração diária. Um ir e vir que 

caracteriza a relação trabalho/moradia. Ocasionando o chamado movimento pendular em 

direção a Brasília.  

O movimento pendular para Jardim (2011) está associado à economia e à sociedade. A 

mobilidade populacional, segundo este, traduz os movimentos da economia e da sociedade 

contemporânea. A partir das transformações regidas pelo deslocar das ofertas de trabalho que, 

embora se concentrem nas cidades polo, não se configuram em única alternativa. Impõe 

mudança de hábitos até então arraigados. As considerações de Jardim reforçam a concepção 
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alhures manifesta, de que o cenário de oferta de postos de trabalho em Valparaíso de Goiás 

tende a fortalecer-se. 

Assim sendo, o que se percebe em Valparaíso de Goiás é que os deslocamentos 

cotidianos foram exercidos em função desta dinâmica da economia. Funcionam como uma 

proxy
74

 resultante da nova dinâmica econômica, social e territorial. Em suma: Essas 

dinâmicas levam à interação econômica. A formação histórica da AMB pela especulação 

imobiliária, pelo processo de migração, pelo uso do solo, pelas trocas de experiências 

evidencia uma integração urbana, uma concentração de constelações de trajetórias. Brasília 

deve ser vista assim para além do Distrito Federal. Valparaíso de Goiás constitui-se 

ingrediente espacial dessa conformação urbana. 

O desenvolvimento de Brasília e sua intrínseca relação com os municípios goianos do 

Entorno Sul demonstra uma espacialidade em rede pela conurbação. Impacta e resulta em 

acelerado crescimento demográfico destes municípios. Por conseguinte, a dinâmica que se 

desdobrou do processo acarreta diversos problemas socioespaciais cristalizados na carência de 

equipamentos urbanos coletivos como educação, segurança, saúde e transporte. 

Município fragmentado, formado pela migração, subordinado à força econômica de 

Brasília – de onde emergiu – Valparaíso de Goiás tem uma dinâmica socioespacial própria 

dessa estrutura.  Neste contexto logram duas situações: a dificuldade de sua gestão em 

decorrência da subordinação e do intenso fluxo incontrolável e os problemas sociais advindos 

da situação espacial ambígua. 

Em uma análise aprofundada da dificuldade na gestão de municípios com as 

características enunciadas, percebe-se a existência de problemas que são recorrentes entre os 

mesmos (TELLES, 2010). Infere-se que os moradores ou sua condição de migrantes não são 

em si mesmos os causadores das mazelas sociais. Estas decorrem da forma pela qual se deu a 

organização do espaço urbano. É o caso da violência, um dos problemas que se apresenta 

como desafio para o município de Valparaíso de Goiás e demais integrantes da AMB.  

Ao analisar o tema Viana (2002, p.29) afirma que “A violência urbana [e demais 

problemas sociais decorrentes] não é a violência que ocorre no espaço urbano e sim a 

violência derivada da organização do espaço urbano”. Infere-se daí que o acelerado processo 

de urbanização nos municípios goianos da AMB, que não acompanharam o crescimento 

econômico e o desenvolvimento social da capital, receberam planejamento e investimentos 
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públicos incipientes. O que dificulta a execução de ações que redundem em melhorias 

socioespaciais. Advém daí o quadro de insegurança que se descortina e a complexidade dos 

desafios para gerir o município. 

Dessa maneira, combinados os problemas mencionados com o acelerado crescimento 

populacional nos municípios da AMB – em específico Valparaíso de Goiás –  e a aparente 

ineficiência do Estado em promover investimentos em políticas públicas, acirra-se a 

desigualdade socioespacial. Essa se manifesta no cotidiano do sujeito da cidade 

contemporânea pela presença do medo advindo da violência. O sujeito citadino incorpora o 

caráter conurbado e conflituoso característico da vida nervosa da metrópole. Vive em 

constante estado de suspeição e alerta. 

3.3 Valparaíso de Goiás: cidade de chegada do migrante 

A urbanização do território goiano é quase que concomitante à do território brasileiro. 

O estado torna-se urbano na década posterior ao momento de urbanização do país. Esta 

urbanização foi preponderante para o crescimento das cidades de um modo geral. Santos e 

Silveira (2001) ressaltam a associação dos fenômenos da “evolução demográfica” e da 

migração como vetores do processo de urbanização. Estes se encontram imbricados. Os 

estudos referidos apontam que as regiões brasileiras que mais cresceram no período entre 

1940 e 1996 foram a Região Norte e a Centro-Oeste. Isto se deve pela apropriação por parte 

das atividades modernas das denominadas “áreas quase vazias”. Para o contexto da tese, 

consideramos o fenômeno da migração como fator de relevância. 

 Ressaltamos que a migração é considerada, pelas pessoas que migram, um 

mecanismo de ascensão social. Assim sendo, as pessoas migram para melhorar de vida. 

Naturalmente os destinos escolhidos coincidem com os espaços nos quais é marcante a 

presença do capital. Este se encontra associado à capacidade de geração de postos de trabalho. 

Com a migração do capital para espaços que possibilitem sua reprodução, intensifica-se a 

migração para estes destinos. É nessa perspectiva que o migrante se arrisca na empreitada 

desconhecida. O desejo por mudanças na condição social configura-se propulsor para a 

investida. 

 À medida que o capital se espacializa, os destinos escolhidos para tal espacialização 

tornam-se atrativos (HARVEY, 2011). Há, por esse movimento, uma reestruturação dos 

espaços. Nos estudos demográficos realizados pelo IBGE
75

 e nos de Martinelli (2014), são 
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apontadas consideráveis ondas migratórias no território brasileiro. Estas são coincidentes ao 

período mencionado por Santos e Silveira (2001). É consenso entre estes, a ocorrência do 

período denominado por “êxodo rural”. Ou seja, o movimento em que pessoas deixam o 

campo com destino à cidade. Tal evidência se manifesta pelas elevadas taxas de urbanização 

tanto no Brasil quanto no estado de Goiás. No que tange ao estado de Goiás, Martinelli (2014) 

a partir do estudo dos fluxos populacionais no território brasileiro evidencia a característica de 

eficiência para atração e retenção de migrantes no referido estado. Observe os dados no 

quadro que segue: 

                
                 Quadro 04 - Brasil: fluxos migratórios com destino a Goiás – 1995/2005* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: IBGE, 2006; Martinelli, 2014.
 *
Dados aproximados e arredondados.  

                 Elaboração: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. 2015. 

 

 

 Os dados demonstram que no período entre 1995-2005 o estado de Goiás torna-se 

eficiente atrator de migrantes. Aqueles que para aí se deslocam são oriundos 

preponderantemente do Distrito Federal. Conforme exposto alhures, a capital federal continua 

a exercer forte influência no imaginário das pessoas. Torna-se o destino de migração. Porém, 

as dificuldades de estabelecer-se em território distrital levam esses sujeitos a envidar uma 

“troca migratória” (Baeninger, 2014). Ou seja, migram para Brasília e, não conseguindo 

estabelecer-se aí, novamente deslocam-se rumo aos municípios goianos próximos à capital 

federal. Um considerável quantitativo destes migrantes tem sua origem no campo. 

 Nesse sentido, estudos pioneiros referentes ao tema migração campo-cidade 

sinalizam para as transformações dos sujeitos na progressiva incorporação de uma vida 

urbana para a materialização da sobrevivência em uma economia capitalista
76

. Inicia-se nessa 

trama a incorporação de experiências culturais com origens constituídas no meio rural às 
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Estado de Origem Habitantes Região 

São Paulo 27.200 Sudeste 

Minas Gerais 37.400 Sudeste 

Pará 26.500 Norte 

Tocantins 47.400 Norte 

Maranhão 25.600 Nordeste 

Piauí 30.000 Nordeste 

Bahia 45.300 Nordeste 

Distrito Federal 148.800 Centro-Oeste 

Mato Grosso 25.600 Centro-Oeste 

Total 413.800 
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difundidas na cidade. Por tais considerações, não se pode afirmar que a urbanização 

possibilita um processo singular ou semelhante de assimilação. Postula-se que as formas e 

significados diversos são provenientes das condições históricas, sociais, culturais e 

econômicas existentes. 

 Infere-se neste contexto que a migração necessita ser motivada em relação às 

expectativas de ascensão. O sujeito é instado a uma leitura positiva de um viver na cidade em 

detrimento de uma vida no meio rural. Essa atribuição se efetiva com as possibilidades de 

preencher em parte ou totalmente as aspirações do migrante. A permanência deste na cidade 

está inevitavelmente condicionada à esperança de obter, em um tempo não muito distante, 

“[...] um modo de ganhar a vida”, Oliven, (1992. p.25)
77

. Na cidade obtem-se ainda o status 

do emprego assalariado garantido pela carteira profissional, ocupação de tempo integral, 

acesso à saúde, direitos trabalhistas, educação para os filhos, o acesso à “vida moderna”, 

dentre outros. Essas variáveis apresentam-se associadas devido à sua intrínseca relação de 

insatisfação e ao estreito vínculo com a esfera econômica. 

  Em Goiás, essa reflexão torna-se relevante para a compreensão da espacialidade das 

cidades e os seus conteúdos populacionais relativos ao fenômeno migratório na constituição 

destas. Assim, as diferenças geográficas no estado são de procedências econômicas, sociais, 

políticas e culturais. Tais diversificações correspondentes repercutem no processo de 

urbanização e contribuem para a concentração dos habitantes em espaços concentrados de 

estruturação da economia regional. Predominam, dessa forma, espaços estruturados para as 

mobilidades, comunicação, instalação industrial, comércio e serviços. 

 Da mesma maneira registram-se no estado de Goiás cidades decorrentes de taxas 

tímidas de crescimento. O que resulta baixo crescimento populacional. Múltiplas destas 

cidades perdem habitantes para as situadas no próprio estado com melhores indicadores 

socioeconômicos ou para aquelas acima dos cem mil habitantes. Com base na combinação 

desses indicadores, as cidades tendem a crescer. O enunciado, expresso em taxas de 

urbanização, confirma que tais cidades têm capacidade de atrair migrantes. Ainda que a 

capital Goiânia continue a ser, de forma menos intensa, o endereço do migrante, é nas cidades 

de sua influência metropolitana que estes procuram se estabelecer.  

 Admite-se que nas últimas décadas a migração para o Distrito Federal segue as 

estatísticas da cidade de Goiânia, se arrefece. Confirma-se nos municípios goianos, nas 
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proximidades da capital federal, o mesmo fenômeno de receptor de migrantes por sua 

influência. Estes possuem frouxa relação socioeconômica com a capital goiana. A atração 

para o migrante é construída no desejo da relação com a capital federal. A condição 

econômica do sujeito migrante não o impede da efetivação dessa relação. A manutenção da 

existência segue com a moradia em Goiás. Historicamente as duas capitais, Goiânia e 

Brasília, são as maiores cidades e os principais centros políticos, sociais e econômicos na 

conformação da arena metropolitana do Centro-Oeste brasileiro.  

 O movimento acima descrito caracteriza migrações intrarregionais. Estas podem ser 

visibilizadas no mapa que segue. Embora as migrações de longa distância ainda se mostrem 

consideráveis, são cada vez mais presentes os movimentos migratórios curtos. Pela leitura do 

mapa, tais movimentos migratórios empreendidos no território nacional ficam evidenciados. 

A ocorrência dos movimentos de migração interregionais ainda se dá em direção aos estados 

da região Sudeste e Centro-Oeste. A leitura do mapa apresenta ocorrências, no período, de um 

movimento de retorno.  

 Esta migração invertida denota a reestruturação do capital. Torna os lugares de 

partida espaços atrativos. Isso porque com os investimentos do capital a possibilidade para o 

trabalho torna-se aí uma realidade. Conforme afirma Harvey (2011, p.57) “uma vez que a 

escassez de trabalho é sempre localizada, a mobilidade geográfica do capital ou do trabalho 

(ou ambos) se torna fundamental na dinâmica dos mercados de trabalho locais”. Dessa forma, 

pode-se confirmar que o fluxo migratório é determinado pela espacialidade do capital. 

 Assim sendo, o sujeito migra em consonância com o movimento efetuado pelo 

capital. Se este retorna ao local de partida, retorna com ele o sujeito que migrou. As cidades 

goianas localizadas nas adjacências do Distrito Federal foram – e ainda são – o destino final 

dos migrantes quando das mobilidades do capital no espaço brasileiro em direção ao estado de 

Goiás. Sendo estas as que recebem o maior quantitativo de migrantes do DF. Assim é que, 

pelos dados expressos no quadro acima (quadro 04) e também no mapa, Goiás é a principal 

unidade federativa receptora de migrantes do Distrito Federal. 
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 Figura 88- Fluxo migratório inter-regional no Brasil, 1995-2005. 2015. 

 Fonte: IBGE, 2010. Organização: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 
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 As diversas direções dos fluxos migratórios expressas no mapa acima registram os 

deslocamentos populacionais no Brasil referente ao período entre 1995-2005. Assegura-se por 

este as migrações intra e interrregionais no país e o dinamismo dos espaços antes perdedores 

de habitantes, como por exemplo, a região Nordeste. Observa-se que as cidades continuam 

sendo o endereço de significativa parcela das pessoas. O que resulta em um célere 

crescimento das mesmas. No Brasil o fenômeno do crescimento das cidades pode ser 

verificado a partir da década de 1970. No estado de Goiás o mesmo ocorre a partir dos anos 

de 1980 (IBGE, 1970, 1980). Assim, Goiás, se considerados os dados para o país, demora 

aproximadamente uma década para se tornar urbano.  

 Confere-se pelo censo do IBGE/2010 que, presentemente, o referido estado 

ultrapassou os índices nacionais de urbanização. Encontra-se com um quantitativo 

populacional, em percentual, maior que o país. Apresenta elevada densidade populacional em 

algumas regiões e baixa densidade em outras. Entretanto, o fenômeno segue a lógica da 

distribuição populacional no Brasil e, consequentemente, a espacialidade da apropriação do 

capital nestes espaços. 

 A superfície terrestre do estado de Goiás vista durante a noite encontra-se 

representada no mapa a seguir (figura 89). A imagem corrobora para o inferido acerca da 

relação entre o deslocamento do capital e espaços mais urbanizados. Pelo mapa é possível 

identificar as “fontes luminosas” criadas pelos homens na cidade. Os pontos mais brilhantes 

indicam as áreas mais urbanizadas. O que não implica, necessariamente, serem estas as mais 

populosas.  

 Deste modo, pode-se considerar que tais fontes luminosas se encontram nos espaços 

mais dinâmicos ou desenvolvidos economicamente. Estes estão localizados com maior 

concentração na porção Sul do estado de Goiás e denotam os espaços ocupados por cidades 

com população relativamente grande. Na porção Norte as fontes luminosas são pouco 

perceptíveis e apontam as cidades com quantitativo populacional relativamente pequeno e 

muitas destas com um dinamismo econômico tímido. 

 Verificada a luminosidade impressa na imagem de satélite, confirma-se que o estado 

de Goiás possui espaços de rarefação populacional. Essa evidência torna-se perceptível ao 

traçarmos uma linha imaginária coincidente com a linha do paralelo norte do quadrilátero do 

Distrito Federal – dividir o estado em Norte/Sul. Resulta desse exercício a percepção da 

existência de municípios com as suas populações esparsas ao Norte; enquanto que o Sul 

apresenta-se mais adensado, especificamente na AMB e na RMG.  
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Figura 89- Imagem noturna do estado de Goiás: mancha urbana, 2012. 

Organização: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

  

 Dando continuidade à leitura das informações expressas na imagem de satélite, 

considera-se pertinente ressaltar a distribuição das fontes luminosas no espaço goiano para 

uma análise regional da urbanização. Podemos associar os pontos luminosos a uma 

“constelação”. Esta, a partir da RMG se estende na direção Norte; nas adjacências da rodovia 

Belém-Brasília. É constituída pelas diversas cidades cuja origem decorre da implantação da 

referida via. Já na porção Sul do estado, pode se observar, no sentido oeste-leste, que uma 

linha quase retilínea expressa pontos luminosos para demonstrar importantes cidades com 

suas respectivas populações.  

 No referido sentido despontam Mineiros com 61.623, Jataí 97.077, Rio Verde 

212.237, Caldas Novas 83.220, Catalão com 100.590 habitantes. Na divisa com o estado de 

Minas Gerais, o destaque é a cidade de Itumbiara com 101.544 habitantes, (IBGE, 2016). 

Assim, somados os habitantes das citas cidades, surge um quantitativo de 656.292. Este dado 

numérico corresponde a um percentual de 9,8% da composição total da população residente 

no estado de Goiás. 

 Os municípios localizados na porção Sul do estado aparecem, pelos “espaços 

luminosos”, com uma concentração populacional expressiva. Essa concentração revela 

cidades com maior potencialidade para atrair migrantes. Indicam processos acelerados de 

urbanização. Por consequência desse fenômeno, ressalta-se uma ocorrência de tais fatores nos 

municípios próximos às metrópoles Brasília e Goiânia. Também nos municípios com 

tendência para as atividades do agronegócio, turismo e mineração. 

 A observância dos municípios localizados na porção Norte do estado – de acordo 

com a linha imaginária por nós estabelecida – indica uma densidade populacional 

relativamente baixa. Desses, somente a cidade de Goianésia possui uma população estimada 

em 66.649 habitantes. Aparece, na segunda posição, Niquelândia com população de 45.582 

habitantes (IMB, 2014; IBGE, 2016). O exercício de interpretação de Goiás por sua 

“luminosidade” figura pertinente quando se observa as cidades de recente gênese localizadas 

nos espaços metropolitanos. Estas se expandem em ritmo acelerado e contíguo em relação ao 

seu núcleo. Tais fatores decorrem da convivência metropolitana.  

 Por tal condição espaciotemporal nascem cidades outorgadas à conurbação desde sua 

origem. Esta ocorrência pode ser verificada, precipuamente, na AMB e na RMG. As cidades 

goianas localizadas nestes espaços têm configuração predominantemente urbana. Ou mesmo, 

contam com equipamentos públicos característicos destas condições e apresentam conflitos 

para a manutenção, ampliação e o uso dos mesmos. 
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 A ocorrência de tecnologia nos espaços urbanos pressupõe um maior acesso, por 

parte da população, aos bens e serviços originários daí. Os estudos de Santos e Silveira (2001; 

2014) coadunam com a assertiva.  Assim sendo, inferimos que as cidades da RMG e da AMB 

são profícuas na oferta de tecnologias a seus moradores. O que não implica no acesso 

universal por parte dos habitantes aos citos investimentos. A oferta de infraestrutura e 

serviços básicos nestes espaços periféricos se faz precária.  

 Existe uma correlação entre a comprovação percebida pela luminosidade intensa nos 

referidos espaços e a ocorrência de investimentos para a urbanização. Pelo exposto e pela 

análise da imagem noturna de satélite, representadas pelo uso da eletricidade como um 

recurso imprescindível para a consumação tecnológica e uso na sociedade contemporânea 

atribuímos a estas cidades a classificação de “cidades acesas”
78

. 

 Nas afirmativas de Teixeira Neto (2008, p.253), quanto à origem das cidades, “em 

todos os lugares do mundo”, ou seja, em qualquer continente ou país, independente de suas 

condições socioeconômicas, a cidade é uma obra espetacular do ser humano. Assim, seja qual 

for o sítio para a obra da cidade, esta se materializa como um fenômeno geográfico e coloca 

os seus habitantes na mesma condição. Seu inacabamento é por nunca satisfazer os que ali 

vivem e os que chegam. Por conseguinte, afirma-se que a cidade está em constante 

construção.  

 Constata-se de acordo com os estudos de Anjos, (1991, p.85), observada a “Carta do 

monitoramento da expansão urbana horizontal no Distrito Federal e Entorno Imediato (1964-

1990)”, através de seus sistemas viários, a evidência da expansão de Brasília em direção aos 

municípios goianos no sentido oeste-sudoeste do quadrilátero. Evidencia desde o período 

enunciado o surgimento de diversas cidades tais como Santo Antonio do Descoberto, Águas 

Lindas de Goiás, Novo Gama, Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás. Essas cidades, a 

exemplo da porção oeste do Distrito Federal, são espaços derivados da histórica cidade de 

Luziânia.  

 Em sua obra intitulada 100 contos, o escritor luzianiense Gelmires Reis (1978, p.73), 

reforça as assertivas de Anjos ao mencionar o “isolamento” dos espaços entre Brasília e a 

cidade de Luziânia. Narra poeticamente as paisagens do ambiente do Cerrado e a forma como 
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 Nomeamos “cidades acesas” aquelas que apresentam significativo investimento de capital e tecnologia. Sua 

tipificação noturna é semelhante a um céu estrelado. E por assim ser, torna-se atrativa ao olhar das pessoas. Estas 

associam a luminosidade a um intenso desenvolvimento técnico-científico e às possibilidades para o consumo. 

Tais características tornam estas cidades o lugar ideal para residir. A exemplo das mariposas, que são atraídas 

pela luz, as cidades acesas, por tais configurações, atraem capital e pessoas para seu espaço. Assim, as luzes da 

cidade tornam-se o marketing para atrair as “mariposas”. 
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Brasília e Luziânia iam, pouco a pouco, criando veias de intercomunicação visíveis, pela 

iluminação elétrica, na noite cerratense. A narrativa do autor se faz de forma minuciosa, como 

se estivesse a apresentar tais modificações e características locais para os possíveis visitantes 

ao Planalto Central:  

 

São dois morros, que se localizam à margem esquerda do rio Corumbá, na fazenda 

deste mesmo nome, no município de Santa Luzia, hoje Luziânia, merecedores da 

visita de quem gosta de apreciar os caprichos da natureza (...). De lá se avistam, à 

noite, os clarões da iluminação elétrica de Brasília. O curso coleante do Corumbá é 

visto, de cima, como uma serpente de prata, deslizando magestosamente por entre o 

verde alvissareiro de suas margens ubertosas. 

 

 É relevante considerar os raciocínios de Anjos e de Reis. Ambos corroboram para a 

análise da gênese da configuração espacial nas regiões metropolitanas no Centro-Oeste 

brasileiro, bem como, destas no país. As ideias coadunam ainda com as informações 

demonstradas nas imagens de satélite representadas pelos brilhos da iluminação e a 

imaginação do sujeito acerca do mundo das luzes nas cidades. Nas palavras de Bachelard, 

(2008, p.50), “Tudo o que brilha vê”. Segue o autor, “Quanto mais estreito é o fio de luz, mais 

penetrante é a vigilância”. A intensidade do brilho da luz hipnotiza, captura. 

 Considerando o pensamento bachelardiano postulamos que, “quanto estreito o fio de 

luz” mais atraente se torna a cidade e o fascínio exercido sobre os sujeitos. Deduz-se assim a 

manifestação das cidades galgada no imaginário e na atração que estas exercem sobre os 

indivíduos. Reafirma-se a condição de atração desempenhada pelas “cidades acesas”. Ao 

observar as luzes da cidade, o sujeito elabora representações condizentes com a intensidade 

luminosa percebida. A cidade torna-se desta maneira, meta a ser alcançada. 

 A iluminação inferida, mesmo que distante, é avistada pelo sujeito como um signo de 

claridade (BRAUDEL, 1989), como um convite. Claridade no sentido de via a ser percorrida 

rumo a desafios futuros. A cidade parece então aguarda-lo em algum instante de sua 

existência. Configura-se acesa a indicar o endereço para o indivíduo rumar a ela como um 

caçador. Assim, acendem as possibilidades, o círculo de influência destas e a procura do 

migrante para aí viver.  

 Por características socioeconômicas de alguns municípios do estado de Goiás, o 

oposto do acima enunciado se exprime. Algumas cidades do estado não conseguem 

“aprisionar” parcela de seus moradores ou mesmo atrair novos. Suas luzes parecem não 

irradiar ondas na imaginação dos que nelas vivem ou que delas se acercam. Não conseguem 
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identificar luminosidade intensa que o incendeie a ponto de aí plantar seu “pé de manga”.
79

  

Por consequência, estas cidades perdem moradores. Estes decidem agir e se mudar para as 

cidades que, em seu entendimento, ofertam melhores oportunidades. 

 As inferências acerca das cidades acesas – como Valparaíso de Goiás – se mostram 

pertinentes. Encontram ressonância nas palavras de Braudel (1989, p.152), quando este afirma 

o caráter migrante dos sujeitos, que se movem atraídos pelas cidades. Ao considerar essa 

condição nômade do ser, o autor assinala que a espécie humana é “invasora”.   Por estar 

sempre à procura de um lugar para se estabelecer: 

 

                                                                              (...) “a espécie humana é a espécie mais invasora do mundo”, e desde sempre a 

que mais viaja. E a cidade é como a lanterna fosca dos caçadores que, durante a 

noite, atrai a caça. Ela fascina os camponeses dos arredores. Nada é mais 

significativo, nesse ponto de vista, do que os esquemas onde estão localizados os 

lugares de origem dos imigrantes no interior das cidades. 

 

 Os comentários do autor enriquecem a ideia e nos oferecem garantias para assegurar 

a inserção do município de Valparaíso de Goiás na escala dentre as cidades que mais atraem 

migrantes no estado de Goiás. Estes oriundam do próprio estado e de outras regiões 

brasileiras. O fenômeno o coloca na urdidura do urbano nas metrópoles Goiânia e Brasília. 

Nessas articulações espaciais as mobilidades parecem não deixar de crescer. Na tessitura, o 

município de Valparaíso de Goiás se imiscui, é um ponto luminoso no “mar de luzes” que se 

descortina no horizonte. A luminosidade aí se expande na direção ditada pela BR-040.  

 Assegura-se por tal razão a coexistência na conformação dos espaços conurbados na 

metrópole brasiliense. Desde sua gênese, Valparaíso de Goiás, em estreito vínculo 

socioeconômico e cultural com a capital federal tem evidenciado tendências a um espaço 

conurbado.  Esta se constitui como cidade acesa e porta de entrada para o migrante. O espaço 

da manutenção da vida dos que aí residem. Nessa interação recai a contribuição para a 

construção e a efetivação da existência que os abriga. A velocidade para os desafios na 

vivência dos sujeitos nesses espaços e a constante instigação por experienciar o novo 

imprimem em seu cotidiano a marca de “eterna novidade”
80

. 

 Assim sendo, a situação geográfica da cidade a coloca alargada na escala urbana por 

suas conexões e por vetores na interligação com outras cidades. As considerações alhures 

                                                           
79

 Segundo nossa entrevistada, mencionada à página 172, uma pessoa somente se torna do lugar quando planta 

um pé de manga e colhe os frutos do mesmo.  
80

 SANTOS, Milton. O lugar e o cotidiano. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (orgs.). 

Epistemologia do Sul. 1ª ed. Editora: Cortez. São Paulo, 2010. p.599. 
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sobre “cidades acesas” se mostram relevantes quando aplicadas ao estudo da configuração 

urbana do município de Valparaíso de Goiás. Observa-se que o sítio urbano da cidade é 

escolhido, não em função de sua condição geográfica, porém, na atualidade, sua situação 

geográfica define sua significância na escala urbana da AMB.  

 Infere-se também, dada a influência da capital federal, um prolongamento desta nos 

espaços, em municípios adjacentes no estado de Goiás. Verifica-se, por essas especificidades 

e pela leitura da imagem noturna do espaço goiano, o embricamento das cidades do Distrito 

Federal com cidades goianas na interligação dos espaços urbanizados. Afirma-se, para além 

da contiguidade física, uma extensão simbólica da vida na capital federal para os referidos 

municípios.  

 Os vetores da modernização contemporânea persistem na metrópole. Encontra-se aí 

materializada a configuração geográfica e a difusão do capital. Redunda desse processo a 

diversidade socioespacial na cidade, (SANTOS, 2010). Da mesma forma, assinalamos nessa 

dialética dinâmica, que não se registra uma equidade entre o consumo e o uso das tecnologias 

e os seus avanços. Há a oportunidade do consumo, entretanto, ela se apresenta heterogênea. 

Nas palavras de Mendonça (2012)
81

, “a todos é dada a oportunidade de consumir, mas esta se 

mostra excludente, uma vez que nem todos podem usufruir dos produtos disponibilizados ao 

consumo." Dito de outra forma, todos estão convidados ao “banquete”, porém, nem todos se 

servem de forma equânime.  

 Reafirmamos, considerando as elucubrações sobre luminosidade/atração, não haver 

uma correspondência entre uma maior incidência luminosa e o quantitativo populacional. Ou 

seja, não se pode afirmar que quanto mais iluminado mais populoso é o espaço. O que se 

afirma, veementemente, é quanto mais iluminado mais urbanizado é este e, por sua vez, mais 

humanizado. E por assim ser, maiores são as evidências das interferências e transformações 

efetivadas pelo sujeito no ambiente.  

 De acordo com as asseverações de Santos e Silveira (2001) e as afirmativas 

registradas nas seções anteriores, retomamos a problemática das fontes luminosas 

representadas na imagem do mapa “Goiás noturno” e nos espaços das metrópoles Goiânia e 

Brasília. Incide na análise dessas fontes a conexão entre os espaços evidenciados e a 

claridade
82

 gerada pela energia elétrica. Está sinalizado o fenômeno no município de 

Valparaíso de Goiás na AMB. Esses espaços extrapolam as definições convencionais de 
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 Tais afirmativas foram proferidas quando de nossa defesa de mestrado em 12/08/2012.  
82

 Variável estabelecida no âmbito desta seção. 
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fronteiras
83

. Estas existem dentro do espaço regional conforme as intenções políticas e 

econômicas. O que se verifica, entretanto, são prolongações simbólicas da espacialidade de 

Brasília e sua influência nas cidades goianas ao seu derredor em um contexto conurbado. Ou, 

melhor dito, nesse interrelacionar-se as cidades goianas adentram a capital da república e são 

por ela adentradas. 

 O estado de Goiás apresenta um percentual de 0,44% da superfície de seu espaço 

ocupado pela urbanização (Segplan, 2014). O destaque pelo “brilho” amarelado, quando da 

observância do mapa “Goiás noturno”, coincide com municípios que apresentam maior taxa 

de crescimento populacional no estado. Resulta daí elevadas taxas de densidade demográfica. 

Os municípios localizados na Região Metropolitana de Goiânia, os da Área Metropolitana de 

Brasília, os que despontam pela economia do agronegócio, mineração e o turismo, fazem o 

estado figurar com importante número de municípios cuja população ultrapassa os cem mil 

habitantes. Dados que podem ser observados no quando do agrupamento por Classes de 

população.  

 

         Quadro 05- Goiás: população por municípios/IBGE-2016 

         Fonte: IBGE, 2016. Elaboração: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 Alguns dos municípios com população perto dos duzentos mil habitantes encontram-

se na AMB. Destes podemos listar: Valparaíso de Goiás, Águas Lindas de Goiás e Luziânia. 

Localizada na RMG a cidade de Goiânia desponta entre as cidades goianas com 1.448.639, 

seguida por Aparecida de Goiânia com 532.135 habitantes. São estas as mais populosas 

cidades do estado. O município de Anápolis, situado entre as duas metrópoles e Rio Verde, no 

sudoeste goiano, com 370.875 e 212.237 habitantes respectivamente figuram na lista dos 

municípios com população elevada em Goiás. 

                                                           
83

  Sobre a leitura de fronteira para além da concepção geográfica cf. FEBVRE, Lucien. O Reno: história, mitos e 

realidades. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 288p. 

Classes de população Quantidade de 
municípios 

População Porcentagem (%) 

De 532.135 a 1.448.639 02 1.980.774 29,58 

De 212.237 a 370.875 02 583.112 8,71 

De 100.590 a 196.864 09 1.191.694 17,80 

De 51.932 a 97.077 09 639.486 9,55 

De 10.235 a 47.950 69 1.546.289 23,09 

De 5.007 a 9.841 60 444.196 6,63 

De 2.514 a 4.978 76 271.533 4,05 

De 1.115 a 2.496 19 38.773 0,60 

Total 246 mun. 6.695.855 hab. 100 



218 
 

  

  Na observância do quadro acima ressaltamos a existência de municípios com 

características bastante diversas que, somadas as populações, totalizam 1.980.774 habitantes. 

Os valores obtidos dizem respeito à soma da população de Goiânia e Aparecida de Goiânia. 

Juntos representam 29,58% do quantitativo populacional do estado. Em contrapartida, 

verificam-se municípios com baixa densidade populacional. Nesta condição registramos 76 

municípios.  A população conjunta dos mesmos varia entre 2.514 e 4.978 habitantes. 

Totalizando 271.533 habitantes que em percentuais corresponde a 4,05% da população do 

estado. 

  Pela lógica do agrupamento populacional por classe, registramos a existência de 19 

municípios com população abaixo de 2.496 no estado. Estes municípios abrigam um total de 

38.773 habitantes, ou seja, representam um percentual de apenas 0,6 da população total de 

Goiás. Pela opção metodológica para elaboração do quadro acima, verifica-se que os 09 

municípios com população entre 100.590 e 196.864 habitantes, constituem 17,8% da 

população goiana ou 1.191.694 habitantes. 

 De acordo com o IGBE (2016), torna-se lícito realizar a leitura dos dados 

considerando que somente a soma de dez municípios do estado de Goiás possui uma 

população que ultrapassa os 51,53% da população total do estado. Destes, com exceção dos 

municípios de Anápolis e Rio Verde, todos os demais se encontram localizados na RMG ou 

na AMB. Constata-se assim, que significativo percentual da população do estado de Goiás 

materializa sua moradia nos espaços metropolitanos comandados por Goiânia e/ou Brasília. 

Estas metrópoles são, pois, espaços luminosos no estado goiano. 

 No estado de Goiás, conforme assinalado, existe uma diversidade na conformação 

populacional dos municípios. Alguns com menor população em detrimento de outros que se 

destacam por essa variável. Existem também aqueles que se sobressaem pelas atividades 

mineradora, agropastoril, dentre outras. O que os aproxima, tornando-os similares, são as 

interrelações do ponto de vista econômico e social. 

 Prosseguimos com a metodologia de agrupamentos. Desta feita, listamos abaixo os 

municípios goianos por mesorregiões e microrregiões conforme o quantitativo populacional.  

Observa-se que as regiões geográficas que abrigam os municípios da AMB e da RMG são 

mais densamente populosas. Corroboram para tal as evidências enunciadas na análise do 

quadro 05.  

 Quando a atenção recai para os municípios que mais cresceram desde a última 

estimativa, o IBGE/2016 destaca a proeminência de Chapadão do Céu e Rio Verde na 

microrregião Sudoeste de Goiás e Cristalina na microrregião do Entorno do DF. Ressaltamos 
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que estes são municípios com ocorrência do agronegócio. Também os municípios vinculados 

à atividade mineradora conheceram crescimento populacional significativo. Destes 

destacamos Barro Alto, Ouvidor e Alto Horizonte, localizados respectivamente nas 

microrregiões de Ceres, Catalão e Porangatu. 

 

        Quadro 06- Goiás: Regiões Geográficas/IBGE-2016 

       Fonte: IBGE, 2016. Elaboração: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

  
 

 A cidade é o espaço da diversidade. É também o lugar onde as oportunidades se 

materializam. Para Santos e Silveira (ibidem, p.203) “quanto maiores e mais populosas as 

cidades, mais capazes são elas de abrigar uma extensa gama de atividades e de conter uma 

lista maior de profissões (...)”. Em Goiás as cidades que não apresentam tais características 

perdem população. O que compromete a sua dinâmica uma vez que demonstram relativa 

fragilidade na dinâmica econômica em seu contexto regional. 

Regiões Geográficas de 
Goiás 

 

Classes da população dos municípios goianos 

  
 Mesorregiões 

 
  Microrregiões 

 
Acima 

de 
500.00 

De 
212.237 

a 
370.875 

 

De 
100.590 

a 
196.864 

De 
51.932 

a 
97.077 

De 
10.235 

a 
47.950 

De 
5.007 

a 
9.841 

De 
2.514 

a 
4.978 

De 
1.115 

a 
2.496 

 
Norte de Goiás 

 

 
Chapada dos 
Veadeiros 

 
–  

 
– 

 
– 

 
– 

 
02 

 
03 

 
03 

 
– 

Porangatu – – – – 06 02 11 – 

 
Noroeste de 

Goiás 
 

Aragarças – – – – 02 02 03 – 

Rio Vermelho – – – – 02 06 01 – 

São Miguel do 
Araguaia 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
04 

 
01 

 
02 

 
– 

 
Leste de Goiás 

 

Entorno 
 do Distrito 
Federal 

 
– 

 
– 

 
05 

 
04 

 
06 

 
04 

 
01 

 
– 

 
Vão do Paranã 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
04 

 
04 

 
04 

 
– 

 
Centro de Goiás 

 

Anápolis – 01 – 01 03 06 08 01 

Anicuns – – – – 03 04 05 01 

Ceres – – – 01 07 03 06 05 

Goiânia 02 – 02 – 06 06 01 – 

Iporá – – – – 01 01 06 02 

 
Sul Goiano 

 
 

Catalão – – 01 – 01 04 02 03 

Meia Ponte – – 01 01 05 05 05 04 

Pires do Rio – – – – 04 – 05 01 

Quirinópolis – – – – 04 03 01 01 

Sudoeste de 
Goiás 

 
– 

 
01 

 
– 

 
02 

 
04 

 
04 

 
07 

– 

Vale do Rio dos 
Bois 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
05 

 
02 

 
05 

 
01 

 
Goiás 

 
População 
 Total  

        
6.695.855 

 

Total de Municípios 
 

246 



220 
 

  

 Estas cidades, de baixo dinamismo econômico, segundo Chaveiro e Gomes (2008); 

Moysés (2010); IBGE (2010; 2016), por apresentarem dinamismo relativamente baixo, 

perdem população para as cidades ditas médias e/ou grandes. O tamanho da cidade redunda 

na importância de seu papel na divisão inter e intraurbana do trabalho. A afirmativa se aplica 

ao território goiano. Por apresentar algumas dessas características, o quantitativo de 

municípios no estado com população abaixo dos 10 mil habitantes tende a perder moradores 

para os municípios mais dinâmicos. 

 Para evitar generalizações do enunciado, registramos ressalvas. Dentre os 246 

municípios goianos existem 155 com população com menos de 10.000 habitantes. Deste 

quantitativo, alguns se configuram destino final de migração. Na dinâmica da economia 

goiana, consideradas as atividades minerárias, do agronegócio, dentre outras; os municípios 

em questão são apontados pelo IMB (2010, 2016) como responsáveis por elevada taxa de 

crescimento populacional no período.  Assim sendo não é lícito afirmar que todos os 

municípios que possuem abaixo de dez mil habitantes são, em tese, perdedores de moradores. 

 O município de Valparaíso de Goiás, por se localizar na AMB, segue as tendências 

apontadas para o grupo de municípios atratores de migrantes. Possui crescimento 

populacional significativo. Aportam aí pessoas de diversas unidades federativas do Brasil. 

Esse movimento se verifica desde a sua instalação em meados da década de 1990. Por tal, 

pode ser classificado como um município “receptor/acolhedor” de migrantes. Em números 

percentuais em todos os censos ou estimativas aplicadas por órgãos como o IBGE, IMB e 

Codeplan/GDF, o município ganha novos moradores, além dos habitantes que se declaram 

nascidos neste
84

. 

 Os dados que ora apresentamos descortinaram-se nos trabalhos de campo efetuados 

no percurso da pesquisa. Em Valparaíso de Goiás encontramos moradores, que, por meio dos 

questionários aplicados e das entrevistas orais, afirmaram origem em várias regiões 

brasileiras. Alguns nasceram na zona rural e desta chegaram a migrar diversas vezes. Outros 

nasceram e viveram na zona rural durante a infância, para depois irem para a cidade. As 

“dificuldades no campo” forçaram a mudança para a cidade. Há vários que migraram de uma 

cidade para outra no mesmo estado. Alguns migraram de uma cidade para outra cidade de 

estado ou região diferente. Existem ainda os que nasceram na cidade, mas seus pais, 

familiares e/ou amigos se encontram numa das condições descritas anteriormente. 
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 Para efeitos elucidativos cf. gráfico 01 à página 152. 
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 Todos os entrevistados se enquadram em uma das situações relatadas. Possuem 

vínculos com o modo de vida rural. Em todas as situações, o fenômeno migratório é condição 

de deslocamento. O referido fenômeno configura-se um movimento populacional no espaço e 

no tempo. Alguns destinos são preteridos em detrimento de outros. Assim é que os 

nordestinos, por exemplo, tendem a migrar para os estados do Sudeste ou do Centro-oeste. 

Goiás desponta no Centro-Oeste como destino final preferido pelo sujeito migrante. Neste, 

Valparaíso de Goiás se sobressai como endereço de migração.  

 O estudo sobre as populações e as formas de ocupação do espaço nos diversos 

tempos de sua existência confirma o pressuposto de que o ser humano é um ser migrante. Os 

“espaços rarefeitos” de que falam autores como Santos (2001); Chaveiro (2009) são 

momentâneos, porém percebidos. Estes aguardam seu momento para serem apropriados para 

a continuidade e a contiguidade na escala global do capital. Dessa forma, tornar-se-á, 

consequentemente, o espaço do endereço para a possibilidade da existência do migrante. 

Nestas condições, postula-se que se o capital migra, o sujeito também migra
85

.  

 As características apresentadas alhures contribuem para o fortalecimento da presente 

tese no que tange às concepções de que Valparaíso de Goiás se constitui uma cidade acesa e, 

por conseguinte, um município atrator de migrantes. Sua localização na AMB e no estado de 

Goiás se configuram condição sine qua non para tal ocorrência. Estas evidências são basilares 

para “criar condições para maior circulação dos homens, dos produtos, das mercadorias, do 

dinheiro, da informação, das ordens etc.” (SANTOS, ibidem, p.200). 

 Ressalta-se a relevância da construção de Brasília para o crescimento e a origem de 

diversas cidades no espaço goiano adjacente ao DF. Encontram-se aí engendradas a 

concepção de que os municípios goianos se constituem oportunidade para “estar” na capital 

federal e a certeza de que este espaço se constitui um lugar do porvir.  Residir em Brasília ou 

em suas adjacências se configura o ideal destes sujeitos. A moradia configura-se uma 

necessidade fundamental para a sobrevivência das pessoas. Morar em Brasília é para eles um 

sonho possível.  

 A não realização deste sonho prenuncia a necessidade de reajuste nos planos 

originais. Despontam assim os municípios goianos. Estes recebem os moradores ou 

candidatos a moradores do Distrito Federal que, por verem frustrados seus planos, foram 

instados à residência no estado de Goiás. O movimento em evidência resulta no processo do 
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 Cf. Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2012. Dissertação de mestrado em geografia intitulada: “Valparaíso de 

Goiás: migração e dinâmica socioespacial-1995/2010”. Defendida no Programa de Pós-Graduação no 

IESA/UFG. Goiânia-GO, 2012.195f. 
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trampolim demográfico. Denominação cunhada em nossa pesquisa dissertativa e aqui 

empregada para contribuir na análise do fenômeno migratório e sua repercussão para o 

acelerado processo de urbanização no estado.  

 Pode-se assegurar que tal fenômeno – o trampolim demográfico – se caracteriza 

nestes municípios em decorrência de outro: a espacialidade do capital. A este fenômeno, 

coadunam-se as altas taxas de urbanização nos municípios da AMB e a intrínseca relação 

socioeconômica destes com Brasília. Chegam a ter – a exemplo de Valparaíso de Goiás – uma 

população eminentemente urbana, com elevada densidade populacional, no caso do município 

em questão esta se traduz na maior do estado de Goiás. Constituem-se, dessa forma, espaços 

premidos pela disputa de oportunidades como moradia, emprego, mobilidade, consumo, lazer, 

pensamentos e vivências.  

 Registram-se municípios na AMB e também na RMG com altos índices de 

urbanização. A tabela a seguir relaciona-os nas referidas áreas metropolitanas, bem como, as 

características populacionais de cada um deles. Ressalta-se que a variável densidade 

populacional é elemento de destaque na análise que se procede. Incorrem aí taxas de 

adensamento populacional superiores às médias verificadas em municípios de mesma área. 

São apontados aqui, a título de ilustração, municípios com ocorrência populacional acima de 

1.016,53 habitantes/km², caso de Águas Lindas de Goiás; Aparecida de Goiânia com 

quantitativo de 1.910,45; Goiânia, 1.987,59 e Valparaíso de Goiás com 2.545,47 habitantes 

por km
2
. Pelo histórico de ocupação e uso do solo dos referidos municípios, infere-se nestes a 

inexistência ou mesmo a ocorrência restrita dos chamados espaços rurais.  

 Encontram-se abaixo elencados os 16 municípios goianos com população acima dos 

83.220 habitantes. Estando quatro deles localizados na RMG e seis na AMB. Por conseguinte 

essas duas regiões metropolitanas polarizam as áreas mais densamente populosas do estado de 

Goiás e do Centro-Oeste. Ressalta-se que Anápolis encontra-se a meio caminho entre ambas, 

no “Eixo” constituído pela BR-060 que interliga Goiânia e Brasília. Porém, não se encontra 

inserida em nenhuma das duas regiões. 

 A lógica aludida resulta em peculiaridades que se repercutem na formação e 

organização do espaço urbano e regional no estado. O fenômeno descrito aponta os 

municípios que apresentam ganhos populacionais desencadeados pela dinâmica das suas 

atividades econômicas e/ou por sua localização espacial. Corroboram para nossas inferências 

as considerações de Chaveiro et al. ( 2009), Santos (2009) aplicadas à região em estudo. Por 

tais elucubrações postula-se que no estado de Goiás e no Centro-Oeste, dentre outros fatores, 
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a migração de atividades econômicas para cidades “pequenas” é algo tímida. Tal decorre das 

especificidades regionais. 

 
 Tabela 03- Goiás: municípios mais populosos/acima de 80 mil habitantes/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2016.  *Municípios da AMB. **Municípios da RMG. Elaboração: SILVA, Gilmar  

Elias Rodrigues da. 2016. 

  

 A análise isolada dos municípios torna-se importante para a leitura e representação 

de alguns dados por nós considerados complexos. Implica em uma interpretação do 

pesquisador das características presentes na irregular distribuição populacional percebida no 

estado de Goiás. Permite compreender o processo de concentração desigual aí efetivado. As 

regiões metropolitanas de Brasília e de Goiânia, acrescidas da cidade de Anápolis, 

concentram mais da metade da população residente no estado. Nestes espaços incorrem as 

indústrias, o comércio, as prestações de serviços, o poder econômico e o poder político-

administrativo. Considerando as características espacial e demográfica do estado de Goiás, 

Chaveiro et al., (2009, p.94) afirma que: 

 

Município  População total  Densidade hab./km
2 

Goiânia**  1.448.639 1.987,59 

Aparecida de Goiânia**  532.135 1.910,45 

Anápolis  370.875 397,44 

Rio Verde  212.237 25,33 

Luziânia*  196.864 49,7 

Águas Lindas de Goiás*  191.499 1.016,53 

Valparaíso de Goiás*  156.419 2.545,47 

Trindade**  119.385 168,07 

Formosa*  114.036 19,62 

Novo Gama*  108.410 555,97 

Senador Canedo**  102.947 414,62 

Itumbiara  101.544 41,20 

Catalão  100.590 26,32 

Jataí  97.077 13,53 

Planaltina de Goiás*  88.178 34,66 

Caldas Novas  83.220 52,14 
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A análise espacial da demografia – ou a interpretação demográfica do espaço – nos 

alerta: as manchas vazias do território como as manchas cheias são repletas de 

sentidos sociais. Desta, feita, o adensamento da população num lugar, ou o vácuo 

demográfico em outro, além de terem fundamentos e sentidos, são responsáveis por 

gerar impactos territoriais de diferentes ordens. 

 

 Embasado nas palavras do autor postulamos que a mera localização de uma cidade 

em um determinado espaço não garante a manutenção de uma economia dinâmica. Que o 

desenvolvimento de uma determinada economia não se realiza em nenhum espaço sem a 

ocorrência do emprego e investimento de capital, tecnologias e de uma população 

especializada. Admite-se por tais inferências ser este o contexto das origens e distribuição das 

cidades brasileiras e de Goiás. Desde os primórdios estas se encontram imbricadas às 

dinâmicas econômicas e políticas do estado e do país. Donde se conclui que, ainda que 

existam cidades pequenas, com poucos habitantes a concentração urbana aumenta 

significativamente no Brasil e no estado de Goiás nas últimas décadas.  

  Lançando luz sobre os municípios goianos com baixo dinamismo populacional e, 

embasados nos dados registrados na tabela acima, consideramos a pertinência de assinalarmos 

que embora a saída de pessoas seja nestes espaços uma ação cotidiana, esta não se configura 

uma prática universal. Existem nestes municípios aqueles sujeitos cuja existência encontra-se 

enraizada. Enterraram aí os seus mortos
86

. Plantaram neste solo o sentido de uma “qualidade 

de vida” almejada.  

 Ante a partida daqueles que se aventuraram em uma jornada migratória perseguindo 

os caminhos percorridos pelo capital, os que ficaram se uniram na dita adversidade. Ou seja, é 

comum entre aqueles que permaneceram, o acirramento do sentimento de topofilia
87

. A vida 

na cidade é para eles uma experiência dialética. Permanecem no aguardo do retorno daqueles 

que, embora tendo migrado, voltam, periodicamente a seus ninhos. Assim sendo, vamos 

encontrar moradores que nem cogitam a ideia de mudar-se para outro espaço. A lentidão do 

tempo local os une e fortalece ante a velocidade do mundo.  
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 Alusão ao livro Cem anos de solidão do escritor Garcia Marquez. A narrativa é ambientada em uma cidade 

fictícia por nome Macondo. A referida cidade é uma alegoria literária que representa a aldeia natal de Marquéz, 

Aracataca, cidade localizada na Colômbia. A certa altura do texto os personagens José Arcádio Buendia e Úrsula 

discutem sobre a decisão do patriarca de se mudarem de Macondo. Transcrevemos o diálogo “– Já que ninguém 

quer ir embora, nós iremos sozinhos. Úrsula não se alterou. – Nós não iremos não – disse. – Ficamos aqui, 

porque aqui tivemos um filho. – Ainda não temos um morto – ele disse. – A gente não é de lugar nenhum 

enquanto não tem um morto enterrado nele. Úrsula replicou com suave firmeza: – Se é preciso que eu morra pra 

que vocês fiquem aqui, eu morro.” Cf. Garcia Marquéz, Gabriel. Cem anos de solidão. 30ª ed. Editora Record, 

s/i. 364p. 
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 Cf. TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. Tradução: Lívia 

de Oliveira. Editora: Universidade Estadual de Londrina, 2012. 342p. 
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 Há de se considerar que viver é uma condição espacial. Desse modo, existir é uma 

possibilidade temporal do sujeito: pensar, construir, pertencer, relacionar e experimentar 

reciprocidades. Inexoravelmente outra forma imbricada às mencionadas pode ser expressa 

quando partimos para inventar e criar: a possibilidade da existência em uma dimensão 

espacial diferenciada. Assim, somos instigados a caminhar e ir à procura de mundos 

desconhecidos. Ele, o desconhecido, nos atrai; tudo o que não se conhece adquire significado 

e a imaginação encarrega-se da concretização. A ação do migrante antes da partida é algo 

vivido. A materialização é o espaço que o espera. Nesse sentido, a mobilidade inicia-se no 

pensamento.  

 A chegada constitui-se a âncora que permitirá ao navio errante a atracagem em 

”porto seguro”.   Entretanto, se a chegada é garantida, a permanência configura-se uma 

incógnita. O sujeito demandará algum tempo para, experienciando o espaço de chegada, 

deixar-se capturar ou não. Transformá-lo de mero local de oportunidades para o lugar 

topofílico. Entende-se que os migrantes respondem às possibilidades de emprego, reais ou 

esperadas, em diferentes espacialidades para realizarem a suas aspirações socioeconômicas. 

Avaliada tal condição, do espaço de destino ou do próprio migrante, é considerada a 

importância pela qual este se insere na estrutura da divisão regional do trabalho.   
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CAPÍTULO IV 

VALPARAÍSO DE GOIÁS: o fenômeno migratório como agente da dinâmica urbana 

da Cidade 
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Capítulo IV- Valparaíso de Goiás: o fenômeno migratório como agente da dinâmica 

urbana da Cidade 

O homem distribui-se na superfície terrestre acompanhando a distribuição das 

plantas e das águas, diz Brunhes. E assim estabelece uma relação homem-planta-

água que vai formar a base da base da organização espacial das sociedades em 

cada lugar. Do chão dessa base brotam as manchas das culturas e criações, e das 

suas interseções, as casas e os caminhos de cuja conjuminação nascem as cidades, 

as instalações industriais, nos pontos de interseção campo-cidade, e o sistema de 

circulação que tudo unifica numa só estrutura unitária e integrada de habitat. 

MOREIRA, Ruy, (2012, pp.42-3). 

 

 Aludimos, nas laudas que seguem, sobre as relações e transformações percebidas em 

Valparaíso de Goiás, a partir da figura do migrante. Este se constitui o principal gradiente do 

fenômeno demográfico na cidade. Suas interações socioespaciais e culturais se materializam 

no objeto de análise. Não podemos, nem devemos nos furtar de considerar que as cidades 

modernas se configuram produto do capital. Produzem e se reproduzem pela lógica 

capitalista. Entretanto, esta é também o lugar de materialização da vida dos sujeitos. Sua 

existência encontra-se aí arcabouçada. As dimensões da cidade aqui vislumbradas – a cidade 

do capital e a cidade do sujeito – são antagônicas. Não se pensa a cidade tendo o sujeito por 

centralidade. Este procede a reajustes em seu modo de existir de forma a se ajustar ao espaço 

urbano.  

 Considerada a premissa de que o sujeito se constitui a partir de um grupo social que 

por sua vez se estrutura histórica e espacialmente e que as questões sociais devem ser 

problematizadas elucubramos: que estratégias o sujeito utiliza para “inventar” a cidade para o 

seu bem viver? Quais são as contribuições para a gestão da cidade? Faz-se pertinente dar voz 

aos sujeitos individuais e coletivos. Estes ao exporem seus sentimentos não falam por si só, 

pois se configuram porta-vozes das diferenças e semelhanças presentes no grupo social a que 

pertencem. 

 Quando inserimos a cidade de Valparaíso de Goiás na lógica acima enunciada – de 

uma cidade que se articula para atender às demandas do capital – deslindam-se para nós 

caminhos possíveis de serem percorridos na articulação do presente estudo. Por uma questão 

metodológica, organizamos nossa linha de raciocínio a partir de três eixos estruturadores. O 

primeiro deles considera a cidade se Valparaíso Goiás enquanto o espaço de chegada de 

migrantes. Estes, ao finalizarem a empresa da migração, ante os desafios enfrentados no 

ambiente de ancoragem, podem ser considerados “bem sucedidos” ou corajosos? 
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 Uma das principais preocupações dos gestores das cidades é a questão da 

infraestrutura urbana, este o nosso segundo eixo. Neste sentido, as cidades têm sido 

constantemente reorganizadas. Necessitam tornarem-se atrativas para o capital ou correm o 

risco de cair em ostracismo econômico. Um centro urbano atrativo necessita ofertar 

dinamismo econômico. Proporcionar aos “senhores” do capital infraestrutura de apoio a seus 

investimentos.  

 Considerados os aspectos enunciados, podemos afirmar, sem incorrer em erro, que a 

cidade de Valparaíso de Goiás ainda se encontra distanciada de tal padrão atrativo. Entretanto, 

como justificar a sua capacidade comprovada de atrair e reter migrantes? Esta reside em sua 

posição geográfica, que a coloca em contiguidade com a capital federal e todo o território do 

DF. Materializa-se assim o terceiro eixo de análise, as relações socioespaciais do sujeito em 

Valparaíso de Goiás mediadas por Brasília.  

 Nos últimos anos, Brasília tem se constituído em elemento de relevância para a 

atração de migrantes para a região Centro-Oeste. A condição de propulsora da modernidade 

para o país, de porta-voz desta dita modernidade, fez com que a cidade tivesse forte apelo na 

elaboração das representações que aludem ao sucesso, quer pessoal quer coletivo. A 

construção da nova capital foi propagandeada como marco para a reinstalação de um novo 

país. O Brasil se reinventava enquanto nação. Seu chamado pode ser comparado ao cântico da 

Iara.  

 Contam os povos amazônicos que Iara é um ser encantado que habita as águas dos 

rios. Passa o tempo a admirar sua beleza e a entoar cânticos que, quando ouvidos pelos 

guerreiros os enfeitiça tamanha a harmonia entoada. Seduzidos, estes homens mergulham nas 

águas dos rios de onde nunca mais emergem. Quando, excepcionalmente, o fazem encontram-

se enfeitiçados pela “Mãe das águas” e toda vez que ouvem seu canto não conseguem resistir 

ao impulso de se atirar no rio  ao seu encontro.  

 Brasília figura a Iara do Cerrado brasileiro, se considerarmos ser este a “caixa 

d’água” do país. Seu encantamento é lançado sobre todos os brasileiros que vislumbram sua 

“luminosidade”. Porém, tal qual a Iara, o cântico de Brasília nem sempre pode ser 

considerado algo benéfico àqueles a quem atrai.  Tombada pela UNESCO, a capital do Brasil 

é considerada uma joia da arquitetura moderna.  

 Entretanto, a cidade que a tantos atrai os expulsa com o mesmo dinamismo. Brasília 

não foi pensada para atender às necessidades de existência do sujeito. Este não encontra aí 

acolhida para o pouso. Como um plano de emergência parte em revoada para as Regiões 

Administrativas desta. Também aí o ninho não pode ser estabelecido. O processo de 
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transformação do espaço urbano, em uma apropriação capitalista torna dispendioso o existir 

no Distrito Federal. Tal qual o caramujo, o sujeito toma sua “casa” e parte em busca de um 

lugar qua o acolha. Cônscio da impossibilidade de “viver Brasília” pela via da moradia, mas 

totalmente encantado por seu cântico, não consegue se afastar em demasia. Assim, fixa 

residência nos municípios goianos adjacentes ao DF.  

 O processo enunciado redunda no trampolim demográfico. Para além da 

materialização da vida em Brasília, estes sujeitos, após estabelecerem-se nos municípios da 

AMB, desenvolvem em relação à capital – aqui lida enquanto espaço representativo de todo o 

quadrilátero – uma condição de ubiquidade (SILVA, 2014). Tal condição implica uma 

existência na qual o corpo físico ocupa o espaço dos municípios goianos e o onírico 

transmuta-se para o centro administrativo do país. Fragmentado, o sujeito não encontra 

arcabouço em seu ambiente de moradia para o estabelecimento da topofilia.  

 Tomadas essas abordagens, permite-se considerar a significativa capacidade que os 

moradores da metrópole, dentre esses os de Valparaíso de Goiás, possuem para capturar as 

tensões urdidas no bojo da cidade. Por serem “homens metropolitanos” (SIMMEL, 1979), 

negociam entre si e com as instituições urbanas, promovendo um “intercâmbio social”. Sua 

“bagagem”, acumulada a partir das experiências primevas, torna-se ancoragem para a 

existência na metrópole contemporânea. Infere-se assim, que o indivíduo na metrópole possui 

uma “inteligência metropolitana”. Utiliza-se das experiências pretéritas associadas às 

alternativas intuídas no meio urbano para elaborar mecanismos de persistência e resistência e 

assim vencer os obstáculos pressentidos na metrópole. 

 O sociólogo José de Souza Martins postula que a sociedade brasileira possui fortes 

vínculos rurais. Coadunamos com a assertiva do autor afirmando que, por tal condição, a 

referida sociedade apresenta-se carente de equipamentos para resolver as questões urbanas. 

Enfatiza o autor que a vida no meio rural define uma “sociedade de história lenta”. Assim 

sendo, os problemas sociais com os quais nos defrontamos oriundam dessa condição 

(MARTINS, 1999, p.14). O que nos leva a inferir que a permanência do passado persiste nas 

práticas do presente.  

 Assegura-se que, por ser recente a urbanização no Brasil e em Goiás, as cidades e os 

seus moradores não se instrumentalizaram, pelo inevitável desenvolvimento, para a resolução 

dos problemas característicos do modo de vida urbano. A cidade é, na contemporaneidade, o 

espaço das contradições para os que nela vivem. Constitui-se em um dos principais 

fenômenos para as investigações dos diversos pesquisadores das inúmeras ciências.  
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 Tal se explicar por encontrarem-se impressas nestas as dicotomias capitalistas.  No afã 

de definir a cidade, alguns adjetivos lhe são atribuídos: espaço de concentração da riqueza; 

espaço das oportunidades; espaço da ascensão social e econômica; espaço das desigualdades 

sociais; espaço da violência, dentre vários outros que reforçam a potencialidade para a 

constituição da vida. Em relação a Valparaíso de Goiás essas adjetivações, atribuídas às 

cidades como um todo,  são recorrentes.  

 Os moradores convivem no dia a dia com o desafio posto de superação e/ou 

manutenção deste status quo. Neste cenário, o confronto inevitável. É nesse município goiano 

que 156.419 habitantes, (IBGE, 2016) vivem a cidade. Inúmeros desses não possuíam a 

experiência da vida na metrópole. Essa era alicerçada no mundo rural ou nas pequenas 

cidades. As transformações socioeconômicas, a metropolização da vida urbana, exigiram 

desses sujeitos uma reelaboração de seu modo de vida. Permite-se, por tais razões, constatar 

que os processos históricos que marcaram a construção da cidade de Valparaíso de Goiás, 

associados aos interesses do capital, resultaram, no espaço da cidade, em uma concentração 

de renda, em [in] justiças sociais (HARVEY, 1980) e problemas socioambientais urbanos. 

 O acelerado ritmo de urbanização do Brasil e de Goiás possibilitou que o município de 

Valparaíso de Goiás se destacasse, no estado, por significativas taxas de crescimento 

populacional. Esse vertiginoso crescimento resultou em dificuldades para a implantação de 

equipamentos de uso coletivo, de mobilidade urbana, infraestrutura, dentre outros problemas 

mais. Se observados, constata-se que os problemas apontados são característicos das cidades 

que se formaram em um período recente nas adjacências de grandes centros urbanos. 

 Os obstáculos enunciados pressionam o espaço urbano e deterioram a qualidade de 

vida do sujeito na metrópole. Fornecem condições propícias ao surgimento de diversos 

problemas característicos das regiões metropolitanas. Dos referidos, citamos o desemprego, o 

déficit na saúde pública, na educação, na segurança pública; a crise hídrica, a destruição dos 

espaços verdes e a carência de equipamentos de lazer e, por último, mas não menos 

importante, a pressão por moradia. 

 No que tange à questão imobiliária, têm-se registrado nos últimos anos uma crescente 

especulação financeira para o setor. Ações como a supervalorização de determinados espaços 

urbanos, tornados nobres pelo poder do mercado imobiliário, os altos preços para aquisição de 

imóveis – financiados estes em múltiplas prestações que comprometem o orçamento 

doméstico e a qualidade de vida dos sujeitos – a exploração financeira percebida nos valores 

abusivos do aluguel, nos dizem da urgência na elaboração de políticas públicas que 

equilibrem essa balança.  
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 Enquanto tal não ocorre o que se materializa é a precarização do morar, o surgimento 

de espaços de segregação e violência. Caso verificado em Valparaíso de Goiás mediante a 

ocorrência do “Aglomerado Subnormal” Vila Guaíra. Os aspectos abordados apontam para 

uma conclusão; a moradia, ou o provimento desta, torna-se um problema de difícil solução na 

gestão do espaço urbano. A problemática suscitada acima tem preocupado estudiosos de todas 

as áreas.  

 Alves (2012) acerca do tema em evidência afirma a necessidade de uma alteração na 

política de moradia gestada nos centros urbanos para a superação da condição díspare de 

acesso a esta percebida no referido espaço. De acordo com a autora, que é cientista política, 

em face da demora na elaboração das propugnadas políticas de habitação tem-se assistido a 

uma precarização das formas de moradia na cidade. O sujeito, inserido de forma desigual na 

sociedade capitalista, por sua dita condição de inferioridade social, continua a ser expulso e 

expropriado sem “clemência alguma”. De acordo com a autora (idem, pp.6-7) acima 

mencionada: 

  

A não ser que haja uma mudança gigantesca da política de moradia, as pessoas 

continuarão sendo expulsas das maneiras mais cruéis possíveis. Existe política 

pública, mas o que elas fazem é expulsar as pessoas cada vez mais para a periferia. 

A questão tem uma saída se houver não só a preocupação de se fazer dinheiro com 

obras, é preciso mudar isso. E a lógica de que a terra vale muito mais do que as 

pessoas que estão em cima dela precisa ser subvertida. 

 

 

 Acerca da elaboração de políticas habitacionais, o que se observa é que estas, quando 

elaboradas, o são no sentido de atender aos interesses econômicos dominantes. Representados 

estes pelas empresas de construção e incorporações imobiliárias. Há, por parte destas 

instituições um investimento midiático ostensivo para atrair compradores. A organização do 

espaço urbano nas cidades encontra-se vinculada à conveniência destas empresas. São elas 

quem decidem onde, o quê, quando construir e que infraestrutura será aplicada.  

 Desta forma, foge ao poder público local decidir sobre como serão os investimentos na 

cidade. Apenas fiscalizam se a legislação está sendo cumprida. O que nem sempre procede. 

Registramos, em Valparaíso de Goiás, a construção de casas populares em área de fundo de 

vale. Ocorrência que não é incomum. Ao percorremos a cidade, verificamos muitos outros 

empreendimentos na mesma condição. Um aspecto mais evidenciado para nós foi que, estas 

construções têm sido erigidas em espaços cada vez mais longe do centro urbano. Este fato 

gera o encarecimento na oferta de infraestrutura urbana, promove uma segregação 

socioespacial e reflete intensamente na qualidade de vida do sujeito. 
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Figura 90- Outdoor alusivo à predominância da construtora na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Figura 91- 

Pessoas fazendo propaganda imobiliária às margens da BR-040. Figura 92- Faixa anexada à frente do 

investimento imobiliário anunciando o sucesso de vendas. Figura 93- Faixa de propaganda imobiliária às 

margens da BR-040 sustentada por guincho.  Fonte: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da, 2016. 

 
 

 Percebe-se, pelas práticas acima enunciadas, um padrão periférico e precário imposto, 

na cidade,  pelas empresas imobiliárias. Reafirma-se neste contexto a premência da instalação 

de políticas e programas de produção da cidade de forma a evitar que o resultado desta 

hegemonia e apetência imobiliária redunde cidades caóticas e “insustentáveis”. Entra em 

destaque aqui a necessidade da elaboração e implantação de Planos Diretores
88

 que ordenem a 

ocupação e o uso do solo urbano.  

 As políticas de ordenamento urbano são consideradas pelo mercado imobiliário 

verdadeiros empecilhos à suas práticas de apropriação. Isso porque em tese, elas se 

                                                           
88

 Salientamos que, embora o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor se constituam importantes instrumentos 

para o estudo urbano, não faremos, no âmbito desta tese, uma abordagem dos mesmos. Entretanto, nos cabe 

assinalar que o Estatuto da Cidade, instituído pela Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001, visa reduzir a 

desigualdade social no país. A Lei apresenta instrumentos para corrigir as desigualdades oriundas do não 

planejamento urbano em face da ausência, até então, de lei que regulamentasse a política urbana. A 10.257/2001, 

em questão, veio normatizar instrumentos urbanísticos até então ausentes nas constituições anteriores. Um dos 

referidos instrumentos é o Plano Diretor. Este prevê a participação dos membros da sociedade na forma de 

audiências públicas.  Nas palavras de Dallari e Ferraz (2010, p.326), “o plano diretor é o mais importante 

instrumento de planificação urbana previsto no Direito Brasileiro, sendo obrigatório para alguns Municípios e 

facultativo para outros; deve ser aprovado por lei e tem, entre outras prerrogativas, a condição de definir qual a 

função social a ser atingida pela propriedade urbana e de viabilizar a adoção dos demais instrumentos de 

implementação da política urbana”. Cf. DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio (Coord.). Estatuto da 

Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2001). 4. ed. Editora: Malheiros. São Paulo, 2014. 471p.  
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constituem ferramentas no combate à especulação imobiliária. Em Valparaíso de Goiás, é 

flagrante o adensamento imobiliário e, em decorrência, o aumento populacional. Schvasberg e 

Lopes (2011, pp. 236-241), ao discutirem sobre a implantação de Planos Diretores nas regiões 

metropolitanas, com ênfase na questão da moradia, da ação do mercado imobiliário e do 

aumento populacional afirmam que: 

 

Ampliando o leque de visão para o Centro-Oeste, a concentração populacional é 

ainda maior quando se observa que apenas os Entornos de Goiânia, sua Região 

Metropolitana e a RIDE Brasília representam 41% de toda a população do Centro-

Oeste (2007). O resultado é que, como em muitas outras áreas urbanas do país, 

aconteceu em Goiás – principalmente na Região Metropolitana de Goiânia e no 

Entorno do Distrito Federal, áreas polarizadas pelas capitais estadual e federal – uma 

completa desestruturação do espaço urbano com o parcelamento das cidades 

desordenado, especulação imobiliária incontrolável, processos de favelização e 

proliferação de loteamentos clandestinos e áreas de posse, muitas vezes ocupando 

áreas de risco. (...) Cabe destaque ainda ao tema da habitação, particularmente 

relevante para um tratamento metropolitano, uma vez que a regulação do mercado 

de terras através, sobretudo, de legislação urbanística e de instrumentos tributários, 

pode ter grande impacto na oferta imobiliária, na prevenção da irregularidade, na 

criação de oportunidades locacionais aos mais pobres e na afirmação do direito à 

cidade.  

 

 

 As observações de Alves (2012), Schvasberg e Lopes (2011), mostram-se recorrentes 

e dialógicas no que concerne às questões da expropriação urbana efetivada pelo mercado 

imobiliário e no adensamento populacional oriundo da apetência do referido mercado. 

Ressaltamos porém, que os problemas enunciados encontram-se perpassados de simbolismos. 

Observa-se, pela fala dos sujeitos que, em detrimento das dificuldades apontadas pelos 

autores, as vantagens que a vida na metrópole sustenta são atrativas para possibilitar os 

sonhos, sentidos e significados elaborados. Seus moradores ou os que ali pretendem chegar, 

se dispõem a superar ou adaptar-se, para viver na metrópole. Ainda que essa moradia se 

organize em espaços periféricos, ela se materializa em um grande centro urbano cuja oferta de 

bens, equipamentos e postos de trabalho se faz diferencial. 

 Nos municípios da metrópole – caso que se aplica a Valparaíso de Goiás – o cotidiano 

é enfrentado por tensões na vida acelerada da cidade. As imagens, os símbolos e os signos 

exigem interpretações às leituras e raciocínios velozes. Na metrópole as ações de seus 

habitantes são “recomendadas” pela rapidez ao atravessar as ruas, viadutos, rodovias e 

ferrovias que cortam as cidades, os serviços, atividades comerciais, filas nos pontos de ônibus, 

dentre outros. A velocidade das informações é  adicionada e incorporada aos sujeitos. 

Confirmam a coexistência dos conteúdos organizados pelos fluxos urbanos para ditar o ritmo 

apressado da vida na cidade. 
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 A estação rodoviária na cidade grande e na metrópole dá o tom de aceleração deste 

ritmo. Nas fotos que seguem, registramos o fluxo de pessoas no horário da volta para casa. As 

imagens foram capturadas no intervalo entre a Rodoviária de Brasília e a Rodoviária 

Metropolitana. Esta última configura-se no espaço reservado ao trabalhador residente nas 

cidades da AMB. Diariamente, milhares de pessoas transitam entre ambos os espaços. A 

observação em registro denota a vida nervosa que se observa na metrópole. Neste momento a 

disputa é pelo transporte que conduzirá o corpo alquebrado no retorno para casa.  

 

 

 
Figura 94- Travessia de pessoas da Rodoviária Metropolitana para a Rodoviária de Brasília e vice-versa.  Figura 

95- Plataforma inferior na Rodoviária de Brasília. Figura 96- Fluxo de pessoas entre as rodoviárias de Brasília e 

a Metropolitana. Figura 97- Vista panorâmica da “Feira de variedades” que se instalou no início da Rodoviária 

Metropolitana.  Fonte: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da, 2016. 

 

 

 Chamou-nos a atenção, para além da concentração de pessoas, a instalação de uma 

feira de artigos diversos no local de trânsito entre os referidos terminais. O sujeito, no 

momento da volta para casa é assolado por uma infinidade de oferta para o consumo de 

produtos. Estes vão desde frutas, roupas, guarda-chuvas, churrasquinho, churros, milho verde 

até água, pipoca doce, salgadinhos, refrigerantes e outros mais. A diversidade na oferta, o 

estímulo ao consumo, o ritmo acelerado da vida na metrópole contrasta com o ritmo de vida 
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ditado pelo tempo da natureza que se manifestava nos espaços rurais e se constitui na 

principal referência desses sujeitos que são, em sua maioria egressos do campo.  

    Santos (2013, pp.80-81), em seu livro Metrópole: A Força dos Fracos É seu Tempo 

Lento, ancorado nos estudos de Ana Clara Torres Ribeiro (1991), afirma que nas grandes 

cidades ou nas metrópoles os que aí chegam para morar trazem os arcanos da vida pretérita. 

Ou seja, a “cultura, a experiência, a negociação” para viver.  São, nos dizeres do autor, por 

tais razões que “a cidade orgânica é a cidade do homem lento”. 

 

Se pobres, homens comuns, os homens “lentos” acabam por ser mais velozes na 

descoberta do mundo, seu comércio com o prático-inerte não é pacífico, não pode 

sê-lo, inseridos que estão num processo intelectual contraditório e criativo. A 

estrutura dessa população de “homens comuns” favorece o processo. A chegada 

incessante de migrantes à cidade aumenta a variedade dos sujeitos... dos sujeitos 

comuns e das interpretações mais próximas do “real”. O conteúdo prático-inerte 

trazido por cada qual é diverso do ambiente prático-inerte local. A temporalidade 

introjetada que acompanha o migrante contrapõe-se à temporalidade que, no lugar 

novo, quer abrigar-se no sujeito. Instala-se assim um choque de orientações, 

obrigando a uma nova busca de interpretações. 

 

 

 Assegura o autor, no desenvolver do raciocínio acima exposto que o contato do 

homem do campo com a metrópole apresenta, nos dias que correm, aspectos de familiaridade. 

Isso porque, em sua concepção, “A urbanização se avoluma e a residência dos trabalhadores 

agrícolas é cada vez mais urbana”. Os argumentos contribuem para justificar a adaptação ao 

modo de vida urbano. Neste contexto, endossar as negociações potenciais à realização da 

existência na metrópole efetivada pelos habitantes do município de Valparaíso de Goiás. 

Ainda que esses não tenham materializado o movimento migratório em uma ação direta 

campo/cidade, suas experiências pretéritas têm contiguidade e experiência de vida com este. 

 Assim, ao se referir ao “comércio” efetivado pelo homem rural na citação acima, este 

pode ser compreendido para destacar a disposição que o mesmo possui para absorver as 

informações do espaço de chegada. Essa apetência pelo novo, pelo urbano mediará as 

negociações para a conformação do viver na cidade. Diz-se dessa forma, que a cidade é o 

espaço da arena das relações, das ações do presente respaldadas nas práticas pretéritas. 

  Tais afirmativas são empregadas por Santos para justificar o emprego da categoria 

“prático-inerte”, elaborada por Sartre e aplicada pelo autor no contexto de situações passadas 

para reorganizar o presente. Daí o “espaço herdado” é confirmado, reassume movimento e 

sentido, torna-se potência nas negociações desenvolvidas no novo espaço de moradia. O 

migrante, muito mais que aquele do “lugar”, vivenciou, acumulou bagagem para, em 
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situações de conflito, empenhar o conhecimento pretérito e mediar soluções no contexto 

presente. 

4.1 Valparaíso de Goiás: reminiscências e negociações na vida acelerada da metrópole 

 Considerando ainda as colocações de Santos (2013) – anteriormente registradas – 

sobre a coexistência de sujeitos diferenciados no âmbito urbano, inferimos que o “homem 

lento” possui mecanismos que o torna veloz na metrópole ou na cidade grande. Para este, se o 

corpo é lento, o espírito lhe atribui condições de rapidez. Aglutinam-se no corpo desse 

homem forças contrastantes que o instigam à superação das barreiras para a existência. A 

lentidão e a celeridade para viver as cidades nas mencionadas condições contribuem para a 

análise de Valparaíso de Goiás na AMB. Os argumentos são aporte para entender o referido 

município e visibilizar as possibilidades de interpretação da relação entre seus habitantes e 

desses com o urbano. 

 Dessa maneira, as experiências de ontem são costuradas às de hoje na cidade de 

Valparaíso de Goiás. Está posto o desafio a seus moradores para viverem juntos nesta. Desde 

sua instalação, verifica-se no município ações que visam a conformação e inserção na 

experiência metropolitana. As relações percebidas manifestam-se também nos municípios do 

“Entorno Sul” do Distrito Federal. Todos limítrofes com o município de Valparaíso de Goiás, 

exceto Cristalina. Destes, encontram-se também aqueles que fazem divisa com o referido 

distrito e mantêm relações socioeconômicas com este. Compartilham os mesmos problemas 

provenientes do acelerado crescimento decorrente de sua localização geográfica e do fluxo 

migratório. 

 Assegura-se assim o surgimento de um espaço metropolizado. Neste sentido, “a 

metropolização da vida urbana”
89

 materializa a sua gênese quando os habitantes desses 

municípios partilham os mesmos problemas. Em tais condições, as dificuldades se congregam 

para a mobilidade da vida urbana. Os deslocamentos diários para o trabalho, estudo, saúde, 

relações comerciais, lazer, parecem assumir configurações inéditas na metrópole. O acesso a 

estes parece marcado por dificuldades por vezes impensáveis em uma cidade de médio ou 

pequeno porte.  

 Os moradores da cidade de Valparaíso de Goiás sabem de “cor” essa experiência. 

Constantemente verificada nos municípios da AMB e compartilhada nas metrópoles 

                                                           
89

 Cf. BORGES, Pedro Célio Alves. Vida urbana e democracia: temas de Goiânia no século XXI. pp.264-265. 

In: MARTINS, Dilmar Cândido. et al. (orgs.). Subalternidades, fluxos e cenários. Ed.: PUC Goiás. Goiânia, 

2012. 280p. 
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brasileiras é gradiente na vida de todos quantos aí habitam. Conversando com uma aluna da 

Educação de Jovens e Adultos-EJA – segmento no qual ministro aulas – ouvi desta o relato de 

sua rotina diária. O repto da aluna é penoso. Reverbera em sua fala e imprime-se em sua 

fisionomia: 

  

Ê professor eu bem sei que não tô sendo uma boa aluna... não como eu queria sabe? 

Mais é que não é fácil. A vida começa cedo. Levanto quatro e meia da manhã pra 

pegar o ônibus na rodovia [BR-040]. Se não, não chego a tempo em Brasília pra 

trabalhar. Começo lá às oito horas. Na volta, depois do trabalho repete a mesma 

coisa na volta... Trânsito pesado e lento, cansaço e de pé em ônibus lotado. Todo dia 

é a mesma coisa... se acontece acidente então!...Sem contar no tanto que esses baú 

[nome atribuído aos ônibus coletivos] quebram, meu Deus! Tem hora que dá até 

vontade de desistir... eu sei que não to fazendo as coisa aqui [na escola] como 

deveria ser feitas. Mais aí eu lembro de que essa é minha última oportunidade, o 

patrão disse que se eu não terminar meus estudos agora, não vai poder mim segurar 

mais tempo lá no restaurante. 

  

 

 O desabafo da aluna se junta aos argumentos – colhidos através de entrevistas – de 

inúmeras pessoas nas mesmas condições. Executam uma rotina árdua para garantir a 

sobrevivência. A realidade desses habitantes é compartilhada às das cidades de Cidade 

Ocidental e Luziânia – atravessadas pela BR-040. Esta coloca em conexão a capital da 

república com os municípios goianos localizados ao sul de seu território. É testemunha e 

colaboradora da intensidade nos fluxos diários entre esses e Brasília. 

  A observação do movimento de partida e chegada dos sujeitos em seus lugares de 

moradia pela via BR-040 põe em contradição o fluxo acelerado da metrópole. Demonstra a 

celeridade da vida apressada das pessoas, que desejam chegar com rapidez à casa e a lentidão 

imposta pelo congestionamento formado pela concentração de automóveis no final da jornada 

de trabalho, na volta para casa. Somam-se a esses os eventuais usuários da via. Estes, com 

destino – ou de partida de – para Brasília ou para as regiões Sul/Sudeste do país tornam-se 

“reféns” dos humores da BR-040. 

 Na imagem que segue, registramos o engarrafamento cotidiano, que se forma na BR-

040 por volta das 16h. A partir daí, a via dá um nó. Não há como locomover-se em velocidade 

acima de 20 km/h. A lentidão no deslocar-se pode se dar em função de um acidente ou mesmo 

à intensidade de veículos a trafegar nesta. O último engarrafamento de proporções 

significativas deu-se em maio do corrente ano. Quando o alcance atingiu aproximadamente 20 

km e o tempo de ocorrência do fenômeno teve duração de 08h. O motivo atribuído pela 

administradora da via foi um acidente causado por uma carreta, na altura do bairro Ipanema 

em Valparaíso de Goiás. Esta, após derrapagem, ficou atravessada na pista. A narrativa nos 
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remete a uma problemática. Uma vez interditada a BR-040 em função de um 

congestionamento, toda a logística das cidades em seu derredor encontra-se comprometida. 

  

 
            Figura 98- Fluxo de final de tarde na BR-040 sentido Distrito Federal/Luziânia, 2016. 

            Fonte: SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da, 2016. 

 

 Os problemas atribuídos à rodovia já foram anteriormente tratados. Com o decorrer da 

pesquisa, porém, eles se mostram volumosos e a população conclama por alternativas. 

Encontra-se em seu espaço multidões no trânsito e em direções opostas. O fato é que, está aí a 

possibilidade das manifestações serem propaladas aos que se encontram também pertencentes 

ao cotidiano e os desafios evidenciados nas cidades da AMB. Espera-se assim, que estas 

cheguem ao conhecimento das autoridades local, regional e nacional para as possíveis 

soluções dos problemas apontados e conferidos na cidade. 

Henri Lefebvre (2002), sobre o trato com o espaço urbano faz-nos uma série de 

exortações. Dentre as afirmativas do autor é de relevância ressaltar a enorme estranheza ou 

negligência percebida para compreender o espaço urbano, bem como a realidade social. Esta 

resulta da constatação de que “a sociedade urbana está em gestação”. Assim sendo, as 

dificuldades para o entendimento desta sociedade despontam quando não se leva em conta a 

industrialização da sociedade contemporânea.  Somente por essa inferência, segundo o autor, 

evidenciam-se lacunas a serem preenchidas.  
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Tal questão possui significativa importância para a problemática apresentada no 

contexto desta tese. O sujeito residente na cidade encontra dificuldades para a resolução dos 

conflitos que permeiam o mundo urbano. Tal se justifica por ser no meio rural que se 

desenvolveu o maior ciclo de existência da humanidade. Esse sujeito, hoje urbano, traz 

reminiscências diretas ou arquetípicas que o fazem buscar na vida rural parâmetros para sua 

vida urbana. 

Também Lefebvre (idem) dedicou-se a entender as relações rural/urbano. A busca para 

desvelar o exposto põe em evidência que o autor não se debruçou somente aos estudos 

pertinentes ao fenômeno urbano. Procurou entender a relação intrínseca entre estes no 

contexto da realidade agrária francesa; de outros países no decorrer de meados do século XX 

e suas implicações na renda fundiária. Daí as considerações e aprofundamento teórico que o 

direcionam ao desvendamento que se confirma pela “produção do espaço na reprodução da 

sociedade contemporânea” (ibidem, p.09). 

Pode-se assegurar dessa forma que as transformações do campo possuem uma 

simbiose quando o foco é o desenvolvimento da mercadoria atinente ao ritmo da 

industrialização. Assim, campo e cidade se manifestam como profícuo e rico estudo para a 

interpretação da produção espacial enquanto complementaridade entre estes. É daí que 

emergem os processos dialéticos para se pensar a urbanização à qual a sociedade 

contemporânea se expressa. Deve-se pensar na inexorável divisão do trabalho como 

pressuposto das ordens e das coações do capital. 

Estas considerações são fundamentadas na concepção de que a sociedade, com raízes 

plantadas no campo, se desenvolve a partir da industrialização e com esta se transforma em 

sociedade urbana. Para Lefebvre (ibidem 2002, p.10)  as manifestações desses fenômenos 

pretéritos, redundam nos dias atuais no chamado “fenômeno urbano”. Assegura o autor que as 

experiências do passado agrário não se tornaram desimportantes. Estas, na permanente 

construção histórica, são ingredientes que tornam o urbano espaço de tensões e conflitos, dos 

enfrentamentos e confrontações, unidades das contradições. Em decorrência de tal assertiva 

Lefebvre (ibidem, 2002, p.11) sublinha que: 

 
[...] a sociedade urbana ainda não existe enquanto realização plena. Ela existe por 

estar inscrita, enquanto possibilidade, na realidade, no “real”, cuja definição fica 

assim consideravelmente ampliada e enriquecida. A sociedade atual encontra-se a 

meio caminho do urbano, e é nessa transição, nesse amplo e rico domínio das lutas 

(de classes) para tornar possível o que se encontra no terreno do possível, que se 

pode compreendê-la. Ademais, as diferentes sociedades chegam de maneiras 

distintas a esse período de revolução urbana, vivendo-o de acordo com suas 

diferenças, a exemplo do que ocorrera e ainda ocorre com a industrialização.   
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 As palavras do autor corroboram para a tese propugnada de uma sociedade urbana 

embrionária. Este, em sua obra A revolução urbana (2002) postula a “formação consciente de 

uma prática urbana”. Ou seja, o reconhecimento de que os sujeitos guardam resquícios de 

uma vida rural e que a superação dessa condição de ruralidade só será dada pela elaboração de 

sua história urbana. Dito de outra forma, quando houver a tomada de consciência de que a 

história dos sujeitos é construída por eles mesmos em seu espaço de moradia. Entende-se 

assim, que os conflitos que emergem na cidade, são produtos da ação de seus moradores. Diz-

se então, que estes, pela prática urbana, são passíveis de ser evidenciados pelas escolhas que a 

sociedade se propõe para a superação. 

 Nesse raciocínio, somos instados a pensar as cidades na contemporaneidade como uma 

obra que está em “fase” de construção. Sua denominação “sociedade urbana” é prenhe de 

amplos significados e conceitos. Encontra-se explícito que esta resulta da urbanização 

completa da sociedade. Assim, põe em relevo uma afirmação de sua incompletude por se 

encontrar de forma potencial. Ou seja, no futuro tornar-se-á real. Para o momento, porém, 

muitas são as práticas rurais persistentes no meio urbano. O que aponta para um lento 

processo de transformação. Maria Geralda, empresária na cidade de Valparaíso de Goiás, aí 

estabelecida há 30 anos, relatou-nos: 

 

Olha, vou lhe dizer uma coisa... a cidade é bom... mais pra fazer negócio, porque as 

coisas da roça são muito mió. Aqui em casa nós comemos o mínimo possível de 

produtos industrializados. Até a água que a gente bebe, vem de uma biquinha que eu 

tenho lá roça. A gente recolhe ela em garrafões e quando chega aqui eu coloco na 

muringa de barro. Não precisa nem geladeira! Outra coisa que faço questão é de 

comer com banha de porco. Então... o caseiro mata o porco lá na chácara e eu trago 

o bicho e distrincho ele aqui, que a área de casa é grande e dá pra arrumar isso lá. 

Sempre que vou à chácara trago é muita verdura, cheiro verde, frutas... que o pomar 

lá é uma belezura, precisa ver só! Pela passagem  dos invernos, eu acho que não 

voltarei a viver na roça mais não. Mas vou te dizer uma coisa, não abro mão de ter a 

minha chacrinha e ir todo final de semana pra lá. É lá onde recarrego minhas 

energias e minha dispensa para enfrentar a batalha diária (risos). 

 

 Por tal enunciado, pode-se afirmar que em nenhum momento de sua experiência de 

vida a sociedade humana vivenciou a plenitude urbana. Dito dessa forma, não se pode 

verificar nas relações sociais e/ou de produção experiências para comparações pretéritas. Pois 

seja qual for a condição do espaço urbano nos diversos tempos, este não apresenta maturidade 

necessária ao estabelecimento de um modo de vida pleno enquanto uma referencial para uma 

existência. Assim é que, Maria Geralda persiste em práticas rurais ainda que residindo há 

mais de três décadas em meio urbano. Registramos aqui o depoimento de uma moradora 
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apenas, entretanto, foram inúmeros os casos constatados em Valparaíso de Goiás nos quais o 

sujeito admite e se orgulha por persistir em práticas rurais.  

 Houve o caso de um senhor – seu nome é João Ribeiro e possui 80 anos –  que nos 

disse ter passado por momentos de grande instabilidade em sua saúde. De acordo com seu 

relato não havia mais o que ser feito. Os médicos já haviam arrefecido na busca por um 

diagnóstico preciso. A cura, segundo o senhor João, veio da decisão por voltar a morar na 

zona rural. Afirma ele: 

 

Olha professor, vou lhe dizer uma coisa... até eu já tava achando que tinha chegado a 

minha hora... a hora do lá de cima vim me buscar [seus olhos se voltaram para o céu 

neste momento]. Já tava cansado de tanto médico, hospital, remédios... estes último 

eu tomava pra mais de dez por dia. A vida tava mesmo ruim... preso aqui nesta 

gaiola fria [faz menção ao apartamento que possui em um condomínio no qual o 

entrevistamos], que só tem uma porta pra entrar e sair... onde eu fico o dia todo só 

olhando pra televisão, assistindo a esses programas de violência sem ter com quem 

conversar a não ser a mulher, sentado no sofá o dia todo... não admira que a saúde 

andasse mal. Desanimado, eu já nem tinha vontade de comer... de sair pros lugares... 

tava só esperando minha hora chegá. Mais então minha mulher teve a ideia de a 

gente se mudar para o Caub [Conglomerados Agrourbanos de Brasília, localizados 

na Região Administrativa Riacho Fundo I e II]. Olha, foi a salvação [risos]. Desde 

que a gente voltou a morar lá, eu agora estou ôtro. Acho que o remédio era o cheiro 

do curral, do chiqueiro, do galinheiro, a roça de milho, a lide com o gado, a 

plantação de mandioca... de verdade isso me trôxe um fôlego a mais de vida. Agora 

eu acordo feliz, passo o dia inteiro a mexer numa coisa  e ôtra. Acho até que o lá de 

cima mudou os planos pra mim. Vai me deixar aqui por um tempinho maior. 

 

  

 O senhor João, por suas palavras deixa entrever que a vida na cidade não o subtraiu ao 

campo. Embora viva na AMB há mais de cinco décadas – veio para a construção de Brasília 

e, segundo ele, “foi ficando” – este senhor sentia-se angustiado por viver na metrópole. Não 

havia de sua parte o desejo de retornar ao Maranhão, terra de origem, até porque foi no espaço 

distrital que constituiu família. Entretanto, sua alma de “homem da roça” se ressentia do 

modo de vida urbano.  

 Esse sentimento foi sendo oprimido pela premência do existir e estabelecer condições 

de existência para a família constituída. Ou seja, enquanto trabalhava para o sustento próprio 

e da família, seu João negociava a existência na metrópole. Porém, com o fim de seu ciclo de 

produtividade, foi defrontado com a insatisfação pressentida anteriormente. Havia um vazio, 

uma incompletude que não se preenchia no âmbito da cidade. A ausência de perspectiva 

futura, a consciência de incompatibilidade com o espaço de moradia se somatizaram e seu 

corpo se quebrantou.   

  Pelo relato do senhor João, confirmamos nossa inferência de que o sujeito, por habitar 

a cidade, está inexoravelmente experimentando a vida urbana. O que não significa afirmar que 
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o contexto da cita vida o capture e o preencha. Este se encarrega em ditar o papel a ser 

desempenhado pelos sujeitos no mundo urbano. Há, nas palavras de Nunes (2006), uma 

irreversibilidade do fenômeno. O que se comprova no mundo e no Brasil a partir de meados 

do século XX. Dito de outra forma, ajuste-se o sujeito ou não às novas conformações do 

mundo urbano, este não retroagirá. Porém, as experiências pretéritas desenvolvidas persistirão 

impregnando o modo de vida emergente.  

 Por isso, é lícito afirmar que nessas condições as sociedades herdam ou absorvem a 

produção do campo numa relação de continuidade ou mesmo de contiguidade. Para tanto, 

deve-se amparar em mais um dos conceitos de Henri Lefebvre (ibidem, 2002, p.17) nomeado 

“tecido urbano” para designar a extensão do urbano para além das edificações da cidade. Esta 

urdidura abarca a vida agrária e manifesta o imbricamento cidade/campo. Nesse entrelaçar de 

fios para conformar o urbano, surgem vetores de expansão das pequenas ou grandes cidades. 

 O cenário registra a ocorrência de conjuntos habitacionais, comércios, prestadores de 

serviços, centros de saúde, universidades, complexos industriais, dentre outros que se 

articulam para tal desiderato. Em consequência de tais condições e por especificidades 

espaciais, diversas dessas cidades se fundem. Tornam-se evidentes os espaços conurbados e o 

“comando” da metrópole nas relações socioeconômicas que aí se efetivam. 

 Essa dinâmica constitui-se recorrente na conformação das metrópoles brasileiras. Em 

Goiás verifica-se recente. Tais considerações – por apresentarem um significativo conjunto 

das transformações que a sociedade contemporânea atravessa para transitar de uma 

experiência com predominância no modo de vida rural para um modo de vida urbano –  se 

fazem pertinentes. Verifica-se assim a conurbação urbana no espaço da AMB entre as cidades 

goianas Luziânia, Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás e Novo Gama com Brasília; a partir 

das Regiões Administrativas de Santa Maria e Gama. Pelo exposto, concorda-se com 

Lefebvre (ibidem, p.18) ao sustentar este que “a sociedade urbana está em gestação”. 

 Estamos conscientes de que o referido autor faz considerações a países do contexto 

europeu, os quais experimentaram a “vida urbana” há séculos em relação ao Brasil. Porém, 

verificamos a aplicabilidade dos estudos em nossa análise sobre as relações campo/cidade no 

Brasil e, em específico na região Centro-Oeste deste.  Conforme afirma Nunes (2006) as 

unidades federativas da referida região abrigam cidades “embrionárias”. Por assim ser, 

Lefebvre configura-se aporte pertinente para a leitura de tais ocorrências.  

 O exposto não pressupõe uma homogeneidade entre as cidades. Reconhecemos suas 

características e especificidades. O que as identifica por práticas distintas no mundo pela 

lógica da globalização capitalista. Propugna-se condições físicas, socioeconômicas e 
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históricas que as particularizam no contexto que se pretende desvendar. Nas palavras de 

Ribeiro (2006, p.16), busca-se elucidar os “processos que alteram os conteúdos culturais da 

experiência [...] que coadunam com a manipulação espaço-temporal da [vida] urbana”. 

Constatar, segundo a autora, evidências na cidade da dimensão social, econômica e a 

cartografia da ação dos que a habitam. 

  Assegura-se dessa forma que a vida metropolitana é acelerada pela capacidade 

transformadora da ação do capital e o seu fluxo no espaço. O tempo desafia a sobrevivência 

neste. Concomitante, põe em confronto a “persistência do passado” com a “vida lenta” dos 

seus habitantes na cidade (MARTINS, 1999). Assesta a presença de um “pavio” que o sujeito 

carrega em seu inconsciente (JUNG, 2014). Este é inflamado no decorrer dos desafios para a 

existência. Emerge daí a “vida nervosa na metrópole” (SIMMEL, 1979; DUARTE, 1986 e 

SILVA, 2012). Donde se conclui que o homem metropolitano é constantemente colocado em 

situações nunca vivenciadas. Resulta daí uma “intensificação dos estímulos nervosos”. 

Simmel (1973, p.12-3), sobre a qualidade de vida do sujeito em espaço urbano assevera: 

 

Tais são as condições psicológicas que a metrópole cria. Com cada atravessar de rua, 

como o ritmo e a multiplicidade da vida econômica, ocupacional e social, a cidade 

faz um contraste profundo com a vida da cidade pequena e a vida rural no que se 

refere aos fundamentos sensoriais da vida psíquica. A metrópole extrai do homem, 

enquanto criatura que procede a discriminações, uma quantidade de consciência 

diferente da que a vida rural extrai. Nesta, o ritmo da vida e do conjunto sensorial de 

imagens mentais flui mais lentamente de modo mais habitual e mais uniforme. É 

precisamente nesta conexão que o caráter sofisticado da vida psíquica metropolitana 

se torna compreensível – enquanto oposição à vida de pequena cidade, que descansa 

mais sobre relacionamentos profundamente sentidos emocionais. Estes últimos se 

enraízam nas camadas mais inconscientes do psiquismo e crescem sem grande 

dificuldade ao ritmo constante da aquisição ininterrupta de hábitos. (...) Assim, o 

homem metropolitano negocia com seus fornecedores e clientes, seus empregados 

domésticos e freqüentemente, até com pessoas com quem é obrigado a ter 

intercâmbio social. 

 

 

Sabe-se que a metrópole é a centralidade da economia. Nas palavras de Simmel 

reforça-se o sentido embrionário da “vida metropolitana”.  Esta configura-se incipiente pela 

pouca experiência de seus moradores no convívio na cidade. Há nessa relação mecanismos 

que os sujeitos são instigados a desenvolver ante o fenômeno desconhecido a eles. Isso os 

coloca em disputa física e emocional. Propugna-se assim, contra o poder acelerado da 

metrópole, a inteligência para as estratégias no mundo monetário concorrido. Estas, a 

exemplo daquelas desenvolvidas no mundo rural, se mostram atinentes.  

 As palavras de Simmel em sua obra: A Metrópole e a vida mental (1979) têm como 

intenção exprimir que o homem desde as suas experiências primitivas enfrenta o desafio para 
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a sua sobrevivência. O autor enfatiza que o homem por tais razões procura superar os 

conflitos da vida moderna por esse aporte constituído na sua história. Isso, embora seja de 

difícil solução, é o que lhe confere coragem para superação. Por tal razão, pode-se assegurar 

que a vida na cidade grande e/ou na metrópole tem atribuições nessas experiências que o 

sujeito adquire em suas trajetórias históricas.  

4.2 A mobilidade como contributo para o crescimento urbano 

Não raras são as leituras que se propõe a compreender a cidade e o urbano. As 

confirmações de estudiosos e pesquisadores das Ciências Sociais que contribuem com a 

Geografia urbana, anunciam transformações econômicas, políticas, sociais e culturais. Estas 

ocorrem  nos espaços advindos das mobilidades das pessoas, na interferência e na constituição 

da conexão espaciotemporal. As migrações do campo para as cidades, conforme temos 

postulado, são propulsoras do acelerado crescimento destas. Colocam a cidade em vantagem 

em detrimento das possibilidades antes oferecidas no campo. Esta supremacia cidade/campo 

consolida o processo de urbanização. 

Pela multiplicidade de sujeitos, de interesses individuais e coletivos, a cidade 

materializa-se arena de conflitos. Espaço de oportunidades.  De acordo com o Fundo de 

Populações das Nações Unidas (2007, p.07), “As cidades concentram a pobreza, mas 

também representam a melhor oportunidade de se escapar dela”. Dito de outra forma, 

pela irreversibilidade do processo urbano, a cidade pode ser apontada como o habitat da 

civilização moderna. Desponta enquanto potência de oportunidades e ao mesmo tempo 

desafio para as experiências dos que nela vivem. Nessa perspectiva é inegável que se 

encontram contidas aí as possíveis soluções. Cabe ao sujeito, em consonância com sua 

leitura da cidade, engendrar estratégias de sobrevivência.                                                                  

Trata-se nesse sentido de enunciar as diferentes representações da cidade. Para 

Pechman (2014, p.127)
90

 é na cidade que se encontram todos os tipos de afetos: “ódios, 

paixões, vergonhas, compaixões, ressentimentos, desejos”. Estes compõem a experiência 

afetiva do sujeito na cidade. Assim, a absorção dos mencionados sentidos, transforma a face 

da cidade, torna-a densamente humana. O que se evidencia são as redes de relações sociais 

que se articulam na elaboração da cidade. Os desejos que compõem a expressão das relações 
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entre os sujeitos, não como as relações de produção se manifestam, mas sim, na (re) produção 

das referidas relações.    

Diante da visão que se expõe, infere-se que os desejos dão forma às cidades. Pode-se 

pensar também que esta possui competência para a materialização destes. Sendo assim, esses 

sentimentos se alastram e a cidade passa ser a experimentação no cotidiano das relações do 

acontecimento urbano (PECHMAN, idem, p.128). Considerar a cidade como ponte entre o 

indivíduo e o desejo deste para a realização individual ou coletiva torna-se o eixo de 

observação aqui evidenciado para o entendimento do urbano. 

Para os estudiosos da sociologia urbana Kuster e Pechman (2014), os autores dos 

séculos XIX e XX na Europa – especificamente em Paris e Londres – se debruçaram para 

entender os liames que vinculam narrativas das multidões em solo urbano. Concluem ambos 

que os destinos humanos e urbanos estão profundamente entrelaçados. Esse raciocínio 

coaduna com o entendido de Louis Wirth (1979) por aludir que a cidade é o local de moradia, 

de trabalho, das relações da vida econômica, política e cultural do homem contemporâneo. 

Tais características, ponderadas pelos estudiosos mencionados, nos levam a inferir que 

a cidade influencia o “modo de vida urbano”
91

 do homem moderno. Estes tendem a se 

concentrar em aglomerados gigantescos tendo ao seu redor outros menores interligados pelos 

vetores das mobilidades das atividades socioeconômicas, de transporte, comunicação e 

equipamentos. Descortina-se daí a cidade como “derradeira possibilidade de configuração do 

espaço” (PECHMAN, ibidem), a arena das relações sociais e as incessantes negociações 

advindas da materialização da ação política. 

Em O direito à cidade, obra de destaque de Henri Lefebvre (2012), no capítulo 05,  

intitulado: Especificidade da cidade. A cidade e a obra; o autor procede a uma análise dos 

novos aspectos da realidade urbana.  Ao longo da leitura desponta para nós um 

questionamento sutil: A cidade é uma obra do homem ou o homem é uma obra da cidade? Ou, 

dito de outro modo: Como é construída a história do homem e a da cidade?  Pode-se assim 

considerar que a história da cidade é apreendida pelos fios das relações sociais. Ou seja, estão 

imbricados em sua trama os elementos constitutivos relativos à produção e reprodução do 

espaço e os componentes ideológicos das instituições aí permeados. 

Por essa razão afirmamos que a cidade está sempre se refazendo. Procura atender à 

imediatez das relações entre as pessoas, instituições e os grupos com os diversos interesses 
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(LEFEBVRE, 2012). Desse modo, a cidade media a vida e os interesses dos que nela vivem. 

Para o referido autor, não há como se escapar dos ditames da cidade por sua incessante 

capacidade de se reinventar. Ao mesmo tempo, ao se reinventar, encarnar-se-á a condição 

histórica dos seres humanos na construção recíproca desta e do fenômeno urbano (SIMMEL, 

1979). 

Parece conveniente, nesse sentido, entender a cidade como uma obra histórica da arte 

humana. Não apenas como uma obra por sua disposição material – essa é parte daquela – mas 

como nos recomendam Simmel (1979) e Lefebvre (2012), uma obra inacabada do 

conhecimento da experiência humana. Sempre em fase de escrita e prescrita por 

possibilidades a serem descobertas e elaboradas. Parte-se daí a afirmativa de que a cidade está 

em permanente construção por ser elaborada pelas pessoas que se encontram na mesma 

condição. 

O iminente crescimento das cidades é tema de discussão de diversos órgãos nacionais 

e internacionais. Com o processo da globalização capitalista a cidade impõe desafios para a 

acomodação das pessoas em espaços disputados para a produção de atividades econômicas e 

da vida de seus moradores. Os sistemas urbanos como a moradia, emprego, circulação, 

problemas ambientais tornam-se mais complexos
92

. Ademais, as cidades tendem a crescer. 

Dentre estas as pequenas e as médias cidades se despontam nessa tendência. 

Por tal motivo, os problemas apresentados devem ser averiguados. Porém os que 

merecem destaque são os manifestados pelo acelerado processo de urbanização presenciado 

pelo mundo. Ainda que com níveis e formas diversos nas diferentes regiões do país; no Brasil, 

recentemente, esse fenômeno é verificado. Impactando, pela modernização, a sua dimensão 

territorial. Há divergências quando considerados os valores numéricos pertinentes à 

urbanização nas diversas regiões. Porém, torna-se relevante nesse contexto a observância da 

complexidade da integração imposta pela “divisão territorial do trabalho em escala nacional” 

(SANTOS e SILVEIRA, idem p.273). 

A realidade da cidade é posta não somente pelo viés do quantitativo populacional que 

se caracteriza e pela complexidade da urbanização. Mas sim, pelos fatores que sustentam tal 

fenômeno. Para Martine e McGranahan (2010), o Brasil experimentou na segunda metade do 

século XX uma célere transição urbana no contexto mundial. Transformou-se rapidamente de 

um país rural e agrícola para um país urbano e metropolitano. Este fenômeno é devido ao 

significativo número de pessoas residindo nas cidades. Com destaque para as grandes cidades. 
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Resulta desse processo um país com incidência de expressivo número de metrópoles. O 

raciocínio dos autores (idem, p.11), aponta para um país no qual “quase dois quintos da 

população total residem em uma cidade de pelo menos um milhão de habitantes”. Dentre as 

justificativas para tal ocorrência, o Produto Interno Bruto-PIB se destaca. 

  Ora, se a urbanização brasileira deu-se apenas a partir da metade do século passado, 

afirmamos ser a condição urbana algo novo para esse país. Em contiguidade, as cidades 

brasileiras mostram-se precoces quando nos reportamos à transição urbana. Em decorrência, 

carecem de infraestruturas. Seus moradores enfrentam desafios no convívio social, ambiental 

e econômico. Salienta-se nesse sentido, que a população pobre representa parcela significativa 

a pressionar por infraestrutura. Contribuem para a expansão da cidade e o desenvolvimento da 

economia. Dessa forma, a cidade parece dinamizar-se. Acumula heranças históricas pelas 

desigualdades sociais e espaciais. 

As considerações precedentes dão-nos uma visão ampla e clara do cenário de 

transformação do status quo brasileiro de rural para urbano. As cidades brasileiras encontram-

se  em constante renovação. Esta advém de componentes que contribuem para o crescimento 

urbano. Quando mencionamos a recente urbanização do país três elementos constitutivos 

desta devem ser considerados. Estes encontram-se enunciados no relatório do UNFPA (2007, 

p.40): 

 

Os três componentes do crescimento urbano são a migração, o crescimento 

vegetativo e a reclassificação de áreas rurais como urbanas. O crescimento 

vegetativo é universalmente mais alto entre as pessoas pobres, sejam migrantes ou 

nativos. Os níveis de pobreza dos migrantes são geralmente intermediários entre 

aqueles das pessoas de áreas urbanas e as de áreas rurais. Pode-se presumir que as 

pessoas que vivem em áreas rurais que são reclassificadas como urbanas também 

tenham níveis de pobreza situados em algum ponto entre os níveis rurais e urbanos.  

    

 

 Em Valparaíso de Goiás assinalamos a ocorrência prioritária de dois dos mencionados 

fenômenos – a migração e a reclassificação de áreas rurais como urbanas –  o que não implica 

dizer que o terceiro fenômeno não encontre recorrência aí. Apenas não nos deteremos na 

análise deste no contexto presente. O município constitui-se eficiente atrator e retentor de 

migrantes. Segundo o IBGE/2010, a população de naturais de Valparaíso de Goiás totalizava, 

à época, 16,57% do seu universo populacional. Enquanto que, os não-naturais perfaziam um 

quantitativo de 83,43%. Se considerarmos a população total, que no ano em análise, era de 

132.982 habitantes, fica evidente a pressão migratória existente na conformação populacional 

do município. A leitura dos dados apresentados confirma a condição de receptor de migrantes 

atribuída a Valparaíso de Goiás.  
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 O gráfico que segue apresenta dados da configuração populacional do município de 

Valparaíso de Goiás. Estes são comprobatórios do que se alude. Observemos, pelos lugares de 

origem enunciados pelos moradores do município, que o quinto  menor quantitativo de 

origem é referente ao estado de Goiás. Unidade da Federação na qual se encontra alojado o 

cito município.   

  

 
              Gráfico 06- Valparaíso de Goiás: local de nascimento dos moradores, 2016. 

              Fonte: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 O segundo elemento apontado pelo relatório e percebido em Valparaíso de Goiás, diz 

respeito à reclassificação de áreas rurais como urbanas. O município possui uma área total de 

60,111 km
2 

segundo o IBGE. Toda a extensão territorial se configura urbana. Ou seja, 

Valparaíso de Goiás não possui área rural. Entretanto é possível identificar no espaço do 

município ambientes rurais no urbano. Essa classificação traz em si uma aparente contradição. 

Observando a estrutura organizacional da gestão municipal, registramos a existência de uma 

“Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura Familiar
93

”. Ora, as diretrizes apresentadas na 

página da referida secretaria
94

 afirmam ações no sentido de:  

                                                           
93

 Consideramos a relevância de registrar aqui o que diz a Lei 11.326 de 24 de julho de 2006, que estabelece as 

diretrizes para a implantação de políticas públicas destinadas à Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais. Em seu artigo 3º, a Lei estabelece o conceito e o universo destinados a definir quem são os 

considerados “agricultores familiares”. Segue a íntegra do caput do referido artigo: “Para os efeitos desta Lei, 

considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural”. 
94

 Cf. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura Familiar. Disponível em: 

<http://www.valparaisodegoias.go.gov.br/departamento/0-12-12--secretaria-municipal-de-meio-ambiente-e-

agricultura-familiar.html.> Acesso em: 13/01/2017.  
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- Executar as ações referentes às atividades relacionadas com a agricultura familiar, com 

preservação ambiental; 

- Estimular os sistemas de produção da agricultura familiar com: fornecimento de semente e 

mudas; orientação sobre técnicas de produção e facilitação do uso de maquinários específicos; 

- Estabelecer políticas que visam garantir o destino da produção no município, o 

abastecimento alimentar da população, a renda familiar e o desenvolvimento autóctone da 

merenda escolar;  

-  Prestar assistência e apoio técnico às atividades inerentes a agricultura familiar;  

- Propor, planejar e executar políticas de incentivo à pesca e ao pequeno produtor rural; 

- Manter cadastro atualizado das propriedades rurais do município com indicação do uso do 

solo, produção e cultura agrícola. 

 Em face de como se define a expressão “Agricultura Familiar” verificamos a 

impossibilidade de esta ser desenvolvida no espaço do município em questão. Buscamos 

respostas para os questionamentos suscitados a partir da presente constatação. Entretanto, 

nossas incursões neste sentido se mostraram infrutíferas. Informalmente e sob a condição de 

não ser identificado, um ex-assessor da prefeitura, ao ser confrontado com o fato, nos relatou 

o seguinte: Existem pequenos produtores ainda em algumas chácaras[risos] (...)[pausa 

prolongada, emissão de um suspiro] é que as leis aqui são feitas conforme vontade própria 

[risos]. Não nos cabe aqui elaborar juízo de valor ou mesmo preencher as lacunas do relato. 

 Entretanto, não nos furtaremos de proceder a uma análise dos dados evidenciados.  

Considerado o fato da preponderância do solo urbano no município – essa informação pode 

ser constatada na página do IBGE/cidades, onde consta município com ausência de área rural, 

cuja participação do setor na composição do PIB é nenhuma – automaticamente, a 

implantação de uma secretaria de “Agricultura Familiar”, deveria ser considerada 

improducente.  

 Ocorre que esta não somente foi implementada como estabelece diretrizes para sua 

atuação. Observadas as ações acima enunciadas para o âmbito da referida secretaria, 

consideramos serem estas bastante gerais. Ou seja, se constituem ações que não direcionam, 

com especificidade, políticas públicas municipais para o trato com os ditos espaços ou 

empreendimentos familiares rurais. 

 Em nós pululam indagações que não querem se calar. Porém, ante as frustradas 

tentativas na obtenção das respostas, chegamos a algumas inferências. Considerando o fato de 

que o município de Valparaíso de Goiás é descendente direto da área rural de Luziânia – seu 

município cessionário – naturalmente, nos primeiros anos de implantação da nova unidade 
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federativa, registra-se a ocorrência de um espaço rural. Este se constituía por chácaras que, a 

priori, tinham destinação para o lazer
95

. 

 Mais tarde, as referidas chácaras foram parceladas e tornadas condomínios. Tinha sido 

dado o estímulo para o estabelecimento da voracidade imobiliária no espaço de Valparaíso de 

Goiás. É nestes espaços, que se estabelecem os novos moradores da cidade. Isso porque, nos 

ditos espaços centrais, a predominância é dos chamados pioneiros. Porém, algumas dessas 

glebas rurais, tornadas urbanas por determinação de Lei municipal, persistem. Ainda que 

poucas, representam hoje, no espaço urbano de Valparaíso de Goiás, a permanência e a 

persistência de um modo de vida que se pretendeu extinto.  

 Renovam-se em seus espaços sitiados as práticas rurais consuetudinárias. Estas se 

materializam nas plantações de hortaliças, de maracujás; nos criatórios de peixes, na criação 

de animais domésticos – porcos e galinhas – que, vendidos no comércio local vão incrementar 

o ganho familiar e alimentar o desejo pelo “consumo” do mundo rural por parte dos 

moradores – tornados urbanos – procedentes deste espaço ou herdeiros de arquétipos a ele 

referentes.  

 Conclui-se, pelas incursões nos citos espaços, que há aí uma oferta desigual de acesso 

aos instrumentos garantidores de urbanização. Os nascentes condomínios apresentam uma 

estrutura que prima pelo “quanto mais, melhor”. Assim, temos um aglomerado de casas 

plantadas em ambientes exíguos sem disponibilidade de espaços de convivência ou mesmo 

áreas verdes. As ruas mal iluminadas, facilitam e instigam a ação de malfeitores. As moradias, 

já nos primeiros anos de ocupação, apresentam problemas estruturais, que chegam, por vezes 

a impossibilitar a permanência das famílias, com risco iminente para sua segurança e 

integridade física. Segundo ouvimos de um morador do Setor de Chácaras Anhanguera C: 

 

Quando a gente comprou aqui, compramos na planta. Não sabia nada de Valparaíso, 

nem nunca tinha vindo aqui. Só sabia que era perto de Brasília e isso, além do preço, 

que era muito atrativo, era tudo quanto importava [risos]. Nossa dor de cabeça 

começou antes mesmo de a gente se mudar pra cá. A construtora demorou além do 

prazo pra entregar as chave. Aí a gente tava morando de aluguel no Gama, tinha que 

entregar o apartamento lá... nem gosto de me lembrar, foi muita tensão. Cheguei a 

pensar em colocar eles no pau [expressão popular para se referir ao ato de instituir 

processo]. Mas depois de muita enrolação, quase seis meses depois do previsto eles 

entregaram as chave. Quando a gente pensou que tava tudo resolvido, mal sabia nós 

que não era nem o começo. Passados um ano...um ano e meio... pouco mais que 

isso, apareceram as primeiras rachaduras. Logo se tornaram verdadeiras crateras. O 

espaço que cedeu na parede dava pra ver direitinho a casa do vizinho do lado. Foi aí 

                                                           
95

 Cf. SILVA, Gilmar Elias Rodrigues da. Valparaíso de Goiás: migração e dinâmica socioespacial – 1995/2010. 

Universidade Federal de Goiás-UFG. Dissertação de mestrado. Goiânia, 2012. 195f.  
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que a gente descobriu que a casa não tinha fundação e que corria o risco de desabar 

sobre nós. A essa altura a empresa não quis assumir responsabilidade nenhuma. 

Disseram que a partir do momento que a gente entrou pra dentro, já não era mais 

responsabilidade deles. Depois disso, a gente tem lutado na justiça para garantir o 

direito de eles reformarem a casa ou idenizarem a gente. Mas confesso que estou 

meio desanimado viu... tudo aqui neste país quando é para o pobre demora demais! 

Não... tá achando que é só isso? [Tem mais? Perguntamos] Claro que tem. Pra cabar 

de completar, minha mulher já foi assaltada umas duas vezes na vinda do trabalho e 

minha filha fica presa o tempo todo dentro de casa, é de casa pra escola, que eu levo 

e busco e da escola pra casa. De verdade, isso não é vida não meu camarada. 

 

 

  As características apontadas reforçam os debates realizados no âmbito da academia 

sobre os aspectos positivos e negativos referentes à vida urbana. Existem aqueles que 

defendem que a partir de uma inserção segregante no meio urbano, aumentam as ocorrências 

de espaços marginais. Neste contexto registra-se o rápido aparecimento de favelas, o aumento 

de doenças características da ausência de saneamento, do ritmo acelerado na metrópole, a 

oferta de mão de obra desqualificada e o estabelecimento de um “terceiro poder”, alheio ao 

poder estatal.  

 Entretanto, debalde as circunstâncias apresentadas, este ainda se constitui o lugar do 

devir. Encontram-se aí as oportunidades para o trabalho, acesso a equipamentos de saúde 

pública, escolas, experiências individuais e coletivas para a apreensão do urbano. Urge pensar 

os aspectos enunciados – quer positivos quer negativos – no sentido de estabelecer políticas 

públicas que minimizem o impacto da pressão demográfica, bem como da ausência de 

aparelhamento público adequado, da inserção desigual em áreas metropolitanas (UNFPA, 

2007). O desafio está posto. 
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CAPÍTULO V 

VALPARAÍSO DE GOIÁS: AS NEGOCIAÇÕES ESPACIAIS COMO 
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Valparaíso de Goiás: as negociações espaciais como mecanismo de produção e 

intervenção na cidade 

 

O urbanismo é condição moderníssima da nossa evolução social. Toda a nossa 

história é a história de um povo agrícola, é a história de uma sociedade de 

lavradores e pastores. É no campo que se forma a nossa raça e se elaboram as 

forças íntimas de nossa civilização. O dinamismo da nossa história, no período 

colonial, vem do campo. Do campo, as bases em que se assenta a estabilidade 

admirável da nossa sociedade no período imperial.  

SANTOS, Milton, (2009, p.19).  

 

 As palavras de Santos asseguram e sustentam os argumentos que seguem presentes 

no capítulo. No contexto da epígrafe encontro-me balizado enquanto filho de tal condição – 

fui morador da área rural até o final da segunda infância, migrei para a cidade em função da 

busca de meus pais por melhorias na condição de vida. Já na fase adulta, também eu, na 

procura por oportunidades, deixei o solo que alimentou o meu crescer e empreendi minha 

experiência migratória. 

  Na condição de migrante aportei na cidade de Valparaíso de Goiás. A bagagem 

vinha repleta de retalhos de uma existência. O corpo alquebrado pelas andanças premia pela 

ancoragem. O porto estranho, a priori, revelou-se prenhe de oportunidades. A trama de minha 

experiência na cidade aproximou-me de moradores em igual circunstância. Somos migrantes 

impulsionados pela mobilidade dos postos de trabalho. Há uma coexistência por aí residir e 

trabalhar. Nesse sentido, fez-se necessária a incursão na cidade. A construção de um mapa 

mnemônico dos caminhos por nós percorridos, daqueles que aparentemente não estão 

efetivados, mostrou-se profícuo para esse imiscuir-se no espaço físico e simbólico de 

Valparaíso de Goiás.   

 Viver a cidade implica percorrer suas ruas, ouvir seus clamores, seus sons, conversar 

com seus moradores, visitar seus arrabaldes. Parar aqui e ali para desvendar o sentido dos seus 

fluxos. A cidade dos indivíduos é aquela que existe na memória de seus habitantes. 

Manifesta-se por suas ações. Enquanto expressão no espaço e no tempo é construto coletivo a 

emergir no individual. Confronta-se, negocia e reinventa-se cotidianamente. 

 Ao se estabelecer na cidade, o indivíduo adentra suas sutilezas e subjetividades. A 

vida se estrutura a partir do movimento da/na cidade. O espaço citadino é construído de forma 

coletiva por seus habitantes, ainda que o seu experienciar seja algo solitário. A cidade se 

revela na medida da leitura efetivada por cada morador. Os múltiplos espaços se deslindam 



254 
 

  

para o sensorial. Existem na cidade espaços de segregação nos quais há a carência de 

equipamentos públicos que atendam às condições mínimas para o bem morar.  

 Entretanto, o cotidiano se estabelece e organiza-se determinando os fluxos, os 

deslocamentos. Reforça as diferenças e as desigualdades decorrentes da organização e do 

modo de vida metropolitano. Aproxima os “semelhantes”. Assim sendo, a vida na cidade 

configura-se desafio permanente para a conformação do sujeito. Encontra-se em constante 

(re) ajustar-se perante a diversidade de vidas e sonhos aí projetados. Por todas as 

características expressas, materializa-se o sentido interescalar da cidade. Buscamos 

demonstrar graficamente o que aqui se propugna. 

 

 

Figura 99- Escala de Influência da Cidade. Percepção e organização: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 
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 Pensar a cidade pela lógica escalar acima expressa foi o exercício proposto para o 

presente capítulo. Neste objetiva-se o desvendamento de Valparaíso de Goiás através da lente 

de seus moradores. Por ser um município jovem – criado no ano de 1995 – por estar 

localizado na AMB, por ser constituído por migrantes encontra-se em construção aí o modo 

de vida urbano. Conforme demonstra o gráfico abaixo, considerada a região de origem dos 

moradores, é significativo o número declarado de migrantes.  

 

 
          Gráfico 07- Região de origem: última migração/2016. Fonte: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 Os dados registrados no gráfico apontam para uma população estrangeira ao 

município. A região Centro-Oeste apresenta proeminência sobre as demais. Tal se justifica 

pelo fato de que, em sua maioria, esses sujeitos migraram primeiro para o DF e daí para 

Valparaíso de Goiás. A ocorrência de tal fenômeno não é um impeditivo para a estruturação 

da cidade, porém retarda o seu processo de conformação. Isso porque tais sujeitos 

demandarão um tempo maior para um enraizamento. Suas experiências na cidade estarão 

sempre mediadas por momentos de uma existência pretérita. Os vínculos se mostram frouxos. 

Pelo exposto, partimos do pressuposto de que o município encontra-se em estágio 

embrionário. 

 A aparente inexperiência pode ser justificada pela condição de seus moradores. 

Advém desse contexto uma indagação: que contribuições trazem os migrantes pela 

experiência de sua trajetória para o construto da cidade? Outra se torna imprescindível: como 

utilizar as estratégias cristalizadas nas relações sociais para a obtenção do direito à cidade? A 

temática é algo instigante. Foi explorada no afã de compreender a complexidade evidenciada.  
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 Para tal, elegemos variáveis e indicadores que contribuíram para o entendimento da 

gênese do município de Valparaíso de Goiás na dinâmica socioespacial do estado de Goiás e 

do Brasil. O fenômeno migratório no país é relevante para a presente análise. Não pode ser 

estudado isolado das condutas sociais, econômicas e culturais. Cabe reafirmar, conforme 

expresso no capítulo anterior, que consideramos a migração um fenômeno realizado pela 

mobilidade humana e que esta se efetiva em função da mobilidade do capital. Assim sendo, 

nosso ponto de partida será a migração dos postos de trabalho para espaços cuja presença do 

capital se faz mais efetiva e dinâmica.  

5.1 Valparaíso de Goiás: a busca por trabalho como pressuposto para a migração 

          A partir de meados do século XVIII com o advento da indústria e da produção em 

larga escala o capital (re) inventa mecanismos para a sua expansão espacial. A circulação, 

exploração e consumo são, em decorrência do contexto, um empreendimento conjunto do 

trabalho. Nesse sentido, evidencia-se a divisão territorial do trabalho pelas formas que se 

imprimem no espaço para que o capital investido possa ter resultados lucrativos através da 

relação estabelecida pelo capital-trabalho e mercadoria-consumo. 

O sentido acelerado e de circulação se constitui historicamente pelas inovações da 

técnica, tecnologia e da ciência. Nessa perspectiva, ao se referir ao capital, pode-se afirmar 

que há também implicações espaciais. Dito de outra forma, o sentido de localização torna-se 

mundializado para a inovação. O capital somente vai se deslocar para onde haja a 

concomitância de diversos recursos – naturais, humanos, logístico – para a ampliação dos 

meios de produção. Neste processo, o capital transforma-se em mercadoria (HARVEY, 2011). 

O trabalho passa então a ser negociado como atributo daquela. Esta pode ter a sua origem em 

diversas partes do mundo. Pode mesmo ser fragmentada quando de sua gênese e apenas na 

etapa final de produção ser (re) integrada.  

Por estas condições, percebe-se que as “barreiras” tomam configurações em escalas 

espaciais e temporais. Desfazem-se a partir de meados do século XX pela estreita relação em 

forma de rede, pela aproximação das distâncias através dos meios de transportes e 

comunicação. Há assim, uma solução para o problema da distância, da circulação e da 

possibilidade do consumo. O capital, através de sua estratégia logística e investimentos 

tecnológicos, encurtou o mundo (SANTOS, 2009). 

Para Harvey (1980), a busca constante do capitalista pela “reinvenção do capital” 

gera conflitos. Esses são de ordem social. Aumentam os espaços nos quais os sujeitos são 

inseridos de forma desigual no mundo globalizado. Motivo que os leva a incessantes disputas 
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espaciais. Força-os a reinventar o seu modo de vida. Nesse processo, que se constitui 

conflituoso, os indivíduos ou grupos sociais atingidos pelo impacto dessas relações clamam 

por justiça social
96

.    

A aceleração impõe ao capital a condição de concorrência. Reverbera no capitalista 

ou nas instituições. Nas formas de acumular o poder social que o dinheiro possibilita. Pode-se 

assegurar que desde a origem da acumulação primitiva do capital este possui estratégias 

fundamentais. Através das negociações se reinventa por meio de “crises” e “escassez”. Nesse 

contexto, o dinheiro se constitui como fluxo monetário. Infere-se então que o “excedente 

criado ontem é convertido em capital novo” no dia seguinte (HARVEY, 2013, p.48).  

Essa aparente força do capital se renova pelas crises financeiras e monetárias nos 

longos períodos da geografia histórica do capitalismo. Assim, a “escassez” de espaço, 

trabalho, alimento, mercadoria, consumo dentre outros, materializam-se estratégias de 

interesse para a produção e reprodução do próprio capital. Justifica-se: ao produzir tais 

fenômenos obtidos por arranjos para possibilitar a preservação da integridade dos valores de 

troca do mercado o capital serve a si mesmo.    

Filha do capital globalizado, a crise localizada se espalha por todos os cantos do 

mundo (Harvey, 2011). Repercute-se nas instituições públicas e privadas e nos entes de escala 

local. Paradoxalmente, por sua intensidade, é no local que possibilidades de reversão podem 

despontar. O processo se retroalimenta. Cria garantias para a sobrevivência. Se o capital 

torna-se globalizado, inclusive as crises por este provocadas; é nesta trama que ocorrem as 

transformações para a produção.  

Tanto o capital quanto a mercadoria por ele criada, têm na natureza a busca constante 

para a captura dos recursos para o mercado. Assim, homem e natureza se confundem na 

produção e reprodução do contexto geográfico. Neste sentido, não há no planeta ambiente que 

não sofreu/sofre influências/alterações para sustentar as estratégias capitalistas. Formam-se 

redes cada vez mais potentes. Suas malhas se encolhem pelos meios de comunicação, de 

transporte, intensificando os fluxos.  

Desse modo, a vida urbana toma rumos em escalas de importância desde o local ao 

global. A dicotomia campo-cidade aparentemente desaparece. Estes se expandem um em 

direção ao outro conformando espaços difíceis de serem definidos. Harvey (2013) põe em 

discussão temas como natureza, acumulação de capital e crescimento populacional como 

centralidade para se pensar o processo histórico-geográfico em uma dimensão global. 

                                                           
96

 Cf. HARVEY, David. A justiça social e a cidade. Editora: Hucitec. São Paulo, 1980. 291p. 
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 Na contemporaneidade essas são situações constantemente vivenciadas pela 

população mundial. Esse célere fenômeno conduz, por vezes, ao apagamento dos processos de 

inserção das comunidades tradicionais em benefício dos interesses da produção. A destruição 

dos saberes de algumas populações indígenas, africanas – dentre outras – a espoliação nas 

cidades e no campo culminou na acumulação do capital no decorrer dos séculos. 

O autor alhures mencionado põe em debate a concepção de uma natureza provedora 

infinita de recursos. Propugna o esgotamento destes, resultante de seu uso indiscriminado. 

Entretanto, a possibilidade de alguns recursos poderem ser artificializados enriquece o 

discurso e a justificativa para extraí-los. Harvey instiga-nos a pensar sobre as diversas 

comunidades no planeta que possuem intrínseca relação com a terra para a manutenção de sua 

cosmogonia e de seu sustento. 

Estas relações não se desconstroem com o tempo da existência humana. Ou seja, a 

cultura não se desfaz abruptamente entre as gerações no ambiente das relações. Suas marcas 

são perceptíveis no âmbito das práticas e costumes expressos nas permanências. Nas 

narrativas declamadas pelos guardiões das tradições. É-nos possível observar similaridades 

culturais de um tempo que se deseja invisibilizado. 

As transformações ditadas pela exploração dos recursos naturais presentes em 

determinado espaço “forçam” o sujeito a abandonar seu local de “conforto” em busca de 

melhores condições de vida. Harvey (ibidem) assegura que os movimentos migratórios são 

algo inerente à (des) construção dos espaços. Pela atração econômica, pela dinâmica 

desempenhada desde sua origem ao seu destino, o migrante segue imprimindo sua marca. Por 

onde passa deixa algo de si. Carrega algo dos lugares por onde andou. Assim, fronteiras se 

descortinam pelo acúmulo de capacidades de transformação e de pessoas. Nestes espaços o 

sujeito dedica-se a criar o “lugar seguro” à sua moradia.  

 A habitação quer seja no campo, na favela, na vila, no subúrbio das médias e 

grandes cidades ou na metrópole é sinônimo de conquista pessoal. O sujeito que compra sua 

casa adquire um endereço, visibiliza-se. Reforça as relações estimuladas pelo capital. Assim, 

este tem a sua garantia ancorada não em um lugar, mas nos investimentos que realiza no 

lugar. Há neste contexto uma simbiose entre capital, economia e pessoas. Estas também fluem 

para os diversos lugares provocando a transformação geográfica pela competição para a 

materialização de sua existência.  

Outro elemento a ser destacado quando analisamos o poder do capital é o trabalho. 

Ele, para além de garantir a sobrevivência do sujeito, é um “termômetro” da eficácia dos 

empreendimentos realizados pelo capital. Nos locais onde a presença do capital se faz de 
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forma incipiente, as oportunidades de trabalho ou mesmo a permanência do trabalhador é 

deficitária. Os postos de trabalho ofertados são, não raras vezes, no setor público, nos balcões 

de comércio ou na informalidade. 

 Algumas indagações podem ser consideradas quando se propõe a compreensão do 

trabalho como categoria numa análise geográfica. A questão que se evidencia é: a existência 

humana tem sua condição material inerente ao trabalho? Que situações o trabalho impõe à 

aproximação entre o homem e a Natureza e o faz refletir sobre sua própria existência? Para 

ponderar sobre as questões propostas, recorremos a Marx (1983, p.149) quando de sua análise 

sobre a relevância do trabalho em sua relação com o sujeito e o capital. 

 

                                               Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um 

processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 

metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria como uma força 

natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, 

braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma 

útil para sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza 

externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza.  

 

Como nos sugere Marx nos trechos acima, o trabalho faz a mediação entre o homem 

e o meio em que ele vive. É pelo trabalho que este se apropria da natureza. À medida que, 

pelo trabalho, o homem modifica a Natureza é também por ela modificado. O que se 

configura uma ação de reciprocidade. Ainda para Marx (idem) o homem seria responsável por 

gerir seu próprio destino. Este por ser autoconsciente não deveria alienar-se. O trabalho é para 

ele uma forma de buscar sua própria existência. Por sua condição enquanto trabalhador o 

sujeito encara o outro conforme seu próprio existir. 

  Ainda que o trabalhador se coloque em constante interação com os outros 

indivíduos, a alienação se efetiva nesta relação. Marx (ibidem, p.151) assevera que: “Os 

meios de trabalho não são só medidores do grau de desenvolvimento da força de trabalho 

humana, mas também indicadores das condições sociais nas quais se trabalha”. O sujeito 

assenhora-se de seu destino e, na busca por melhores opções de trabalho, migra. Assim é que, 

o trabalho, enquanto decorrente da força do capital torna-se o motor na busca pela 

sobrevivência. 

  Antonio Thomaz Júnior (s/i)
97

, nos instiga a refletir sobre o conceito de trabalho 

numa perspectiva ontológica que coaduna com o proposto por Marx. O trabalho, mesmo o 
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 THOMAZ JUNIOR, Antonio. Por uma geografia do trabalho! Reflexões preliminares. (s/i), pp.1-17. 
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realizado há tempos longevos, pertence, segundo ele, exclusivamente ao homem.  Este se 

diferencia dos outros animais por sua própria arquitetura humana. O raciocínio e os esforços 

dos órgãos que trabalham produzem o conteúdo realizado por suas forças físicas e espirituais. 

Tais forças implicam no uso da razão e não devem ser confundidas com questões da fé. 

Contudo, se caracterizam elementos culturais. 

 Para Santos (2009) o modo de produção é definidor da divisão do trabalho. Assim, o 

trabalho é ontologicamente abarcado no decorrer da existência do homem. Este se encontra 

em permanente deslocar-se em busca daquele. O que põe em relevo para o autor o emprego 

das técnicas e das tecnologias no fazer humano. Dessa forma, o espaço é historicamente 

construído pelo somatório do trabalho acumulado e pela herança do tempo da humanidade.   

 Santos (idem, p.140) utiliza o termo metafórico “rugosidades” para ressaltar o 

movimento de (re) construção do meio ambiente – a partir do trabalho – no processo de 

supressão, acumulação e superposição.  As formas geográficas herdadas trazem os restos das 

escalas da divisão do trabalho nas combinações sociais. Essa construção pela ação do capital 

versus trabalho humano é dialética. Redunda na divisão territorial e social do trabalho.  Assim 

como o trabalho, o sujeito, nesta condição torna-se fragmentado. Manifestam-se nele as 

“rugosidades” do existir. Ou seja, o sujeito carrega em seu mapa corporal as experiências 

elaboradas pelo trabalho. 

As interferências caracterizadas pela lógica fundamentada na estratégia do capital e 

do trabalho no espaço se fazem sentir nas ações humanas. É nesse acontecer que a 

sobrevivência torna-se desafio. Pois, se o capital elege, migra para um determinado espaço 

para a sua reprodução, presume-se que há aí também a possibilidade para a reprodução da 

sobrevivência do sujeito. Mesmo que este não possua acesso fácil à moradia, ao consumo, à 

locomoção, aos equipamentos urbanos dentre outros; o acesso ao trabalho fortalecerá a 

concepção de possibilidade. Dito de outra forma é pelo trabalho que as conquistas ocorrem. A 

esperança vence as barreiras. Constituir-se-á nesse processo a espacialização do capital, a 

mobilidade do sujeito redundando na migração.        

Há espaços que são visibilizados e almejados pelo capital e, por conseguinte pelo 

sujeito. A capital da república encontra-se neste ranking de disputas. A partir da consolidação 

de Brasília, entre as décadas de 1970-1980, fica patente a gênese para a caracterização da 

descentralização das atividades econômicas para além do Distrito Federal. Diante disso, a 

nova capital estruturar-se-á – desde sua origem – por diversos núcleos de comércio e serviços 

em espaços circundantes ao seu universo. O quadro descrito constitui-se atrativo para o 

capital e, consequentemente, para as pessoas.  
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Pela lógica estabelecida, também as adjacências daqueles locais eleitos pelo capital 

tornam-se, eles mesmos, unidades atratoras. Dito de outra forma, ainda que Brasília tenha 

atraído o interesse do capital e também dos sujeitos que migraram em função do 

deslocamento deste, o espaço nas cercanias do quadrilátero sofreram transformações 

decorrentes dessa mobilidade. Estamos a nos referir a localidades do estado de Goiás que por 

sua proximidade com Brasília tornaram-se contíguos nas reverberações da dinâmica 

constituída. A produção do espaço urbano neste contexto apresenta-se imbricada por novas 

centralidades.  

Decorre desse processo o movimento de “construção”, “desconstrução” e 

“reconstrução” do urbano. Este, pela intensidade, incide na constituição da teia das relações 

justapostas e sobrepostas (Borzacchiello da Silva et al., 2012). Na articulação entre Brasília e 

os municípios goianos adjacentes a ela fica evidente a presença de tais relações. A discussão 

avança para o estudo da cidade evidenciada pela dimensão espacial da estruturação. Neste 

contexto salientamos que Valparaíso de Goiás configura-se na materialização da teoria 

enunciada.               

Não se pode negligenciar a inserção do município de Valparaíso de Goiás no sistema 

das relações que este possui com os outros municípios que o circundam. Inclui-se aí o Distrito 

Federal. Tais considerações nos rementem a uma escalaridade na análise. Assim, o referido 

município interliga-se com o estado de Goiás, com o Brasil e com o mundo. Nessa 

perspectiva, torna-se relacional a vida dos moradores da cidade. Estes sujeitos pela rede de 

compartilhamento do pensamento, das informações, do consumo, dos fluxos interligam-se a 

espaços e tempos diversos da metrópole. Santos (1998, p.155) ressalta que: 

 

Nenhuma cidade, além da metrópole, “chega” a outra cidade com a mesma 

celeridade. Nenhuma dispõe da mesma quantidade e qualidade de informação que a 

metrópole. Informações virtualmente de igual valor em toda a rede urbana não são 

igualmente disponíveis em termos de tempo. Sua inserção no sistema mais global de 

informações de que depende o seu próprio significado depende da metrópole, na 

maior parte das vezes. Está aí o novo princípio da hierarquia, pela hierarquia das 

informações... e um novo obstáculo a uma inter-relação mais frutuosa entre 

aglomerações do mesmo nível, e, pois, uma nova realidade do sistema urbano. 

  

              Conforme postulado por Santos, a metrópole determina o ritmo de vida de seus 

moradores. Entrelaça-os em uma rede de informações/transformações. Segue no ritmo do 

movimento global. Para o autor, o sistema urbano é simultaneamente regido pelos fluxos que 

se estabelecem no espaço global. Na metrópole as informações seguem hierarquizadas, 

entretanto, as trocas aí efetivadas se constituem céleres. Verifica-se dessa forma que é na 
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metrópole onde se faz o encontro do mundo pelas sucessivas adaptações do tempo físico com 

o tempo social. Esta inter-relação tempo-espaço sugere o momento da inter-relação da vida 

social com as instituições e com o mundo.  

              Mediante o exposto, convém recorrermos novamente a Santos (idem) para ressaltar a 

relevância da Geografia para os estudos urbanos. Esta propicia arcabouço para uma análise 

acerca do fenômeno tempo e sua coexistência. São consideradas as experiências, as 

interferências no espaço efetivadas no decorrer da existência nas sucessões históricas. 

Ressalta-se que a maneira de como nos apropriamos desse tempo difere. Configura-se pela 

simultaneidade, por fenômenos não apenas sucessivos. Eles variam na temporalidade. Infere-

se daí que o espaço é modificado. Mas o tempo que se destina para esta ação é característico 

de cada contexto.  

 Nesse sentido, o espaço torna-se complexo por abrigar as diferenças, as 

possibilidades e as desigualdades. Ainda que por meio de ações individuais, a modificação se 

faz sentir. Redunda em ações coletivas a serem adicionadas à vida social. Há nessa relação da 

ordem espacial e do tempo histórico um imbricamento. Pelo entrelaçamento de ambos o 

homem constrói – por suas ações no tempo e no espaço – seu modus vivendi. E, ao assim 

proceder evidencia que “o tempo é a base indispensável para o entendimento do espaço” 

(ibidem, p.166). Assim, a Geografia instiga-nos ao desafio e ao invento de uma forma para o 

entendimento das ações mantidas pelo processo interativo.  

 Os deslocamentos populacionais dão ao espaço um sentido de fluxos. Estes são 

facilitados, sobremaneira, pelos meios de transporte. Há assim, agilidade para a efetivação do 

movimento. Também os meios de comunicação devem ser destacados enquanto elementos 

viabilizadores dos fluxos. Estes facilitam tanto o chegar ao lugar de destino, como as 

informações dos “lugares promissores” para o acesso à “ascensão social”.    

 As considerações são pertinentes no que tange à existência de fluxos no espaço. Às 

diversas formas expressas pela reprodução da sobrevivência: do capital, do trabalho, das 

pessoas, de mercadorias, dentre outros. Afirma-se que, em seus deslocamentos, todos 

carregam as características de suas origens. Possibilidades para que estas sejam efetivadas e 

concretizadas na pessoa do sujeito também se manifestam. Esses fatores corroboraram para a 

análise espacial do território nacional, goiano e, especificamente de Valparaíso de Goiás. 

 O espaço do município é disputado, reinventado por tais fluxos. Se Goiás é o 

endereço do migrante – afirmativa ratificada pelos censos do IBGE – Valparaíso de Goiás a 

seu turno é o lugar de sempre chegantes. Possui capacidade de atrair e ao mesmo tempo de 

retê-los. Dessa forma, os fluxos migratórios são provenientes da mobilidade do capital. Insere 
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os migrantes na dinâmica das transformações econômicas, sociais e espaciais ocorridas no 

país. O ir e o vir diário entre as cidades e o campo, entre estas de mesmo estado ou regiões 

diferentes, visita a parentes e amigos, deslocamentos para trabalho e/ou estudo, evidenciam a 

dinâmica nos referidos espaços. Em suma, os meios de transporte e comunicação viabilizam a 

interligação e a mobilidade no espaço. 

5.2 Valparaíso de Goiás: rupturas e continuidades do modo de vida rural na cidade 

 A letra da música Encontros e despedidas – uma composição de Milton Nascimento 

e Fernando Brant, datada de 1985 – retrata as manifestações e sentimentos de pessoas que 

chegam ou partem. A partida para quem deixa os parentes e amigos em sua terra natal é 

sempre sofrida, ainda que perpassada de expectativas e possibilidades. O alento vem pela 

esperança de transformações ao arriscar o destino humano aprofundando e entrelaçando no 

“jogo” da produção de relações os diversos espaços. Essa a hercúlea missão na busca pelo 

desconhecido, na procura pela serenidade, pela agitação e dinâmica. A despedida não é aí a 

derradeira forma de vivenciar o cotidiano da existência. Este é transportado na memória dos 

que migram. No retorno ao ponto de partida. 

 

Encontros e Despedidas 

Mande notícias do mundo de lá 

Diz quem fica 

Me dê um abraço, venha me apertar 

Tô chegando 

Coisa que gosto é poder partir 

Sem ter planos 

Melhor ainda é poder voltar 

Quando quero 

Todos os dias é um vai-e-vem 

A vida se repete na estação 

Tem gente que chega pra ficar 

Tem gente que vai pra nunca mais 

Tem gente que vem e quer voltar 

Tem gente que vai e quer ficar 

Tem gente que veio só olhar 

Tem gente a sorrir e a chorar 

E assim, chegar e partir 

São só dois lados 

Da mesma viagem 

O trem que chega 

É o mesmo trem da partida 

A hora do encontro 
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É também de despedida 

A plataforma dessa estação 

É a vida desse meu lugar 

É a vida desse meu lugar 

É a vida. 

 

 Esse o fio das Moiras
98

. O emaranhado da continuidade das relações. As 

permanências do lugar de origem. As aquisições no espaço de chegada. O destino do sujeito é 

uma incógnita. Ora a roda gira a favor, ora contra. No movimento executado pelas mãos das 

Moiras em seu eterno fiar Valparaíso de Goiás é a cidade de chegada do migrante. O encontro 

das experiências se multiplica na relação espacial. Os que chegam ao município não 

pretendem voltar para seu lugar de origem. A não ser para visitas esporádicas aos que ficaram. 

Alguns incentivam a vinda de familiares e/ou amigos para o novo espaço de moradia.  

 Ainda que o lugar onde aportou não atenda às expectativas elaboradas, não se 

considera a possibilidade do retorno. Quando inquiridos sobre a satisfação para com o lugar 

de chegada, um significativo número afirmou que embora percebam problemas que geram 

insatisfações, não está em seus planos o retorno. O percentual de 60,38% dos 

informantes/participantes expressou o desejo de permanência na cidade. Estão entre aqueles 

citados na letra da música que chegaram “pra ficar”. Conforme assesta Antonio Candido 

(1971), guardam a “persistência” e a “permanência” de experiências passadas. Estas se 

coadunam para a efetivação das negociações espaciais desenroladas na cidade de chegada.  

 A migração – quer do campo para a cidade, quer entre cidades – implica um 

desataviar dos nós da existência. Faz-se mister uma emancipação do lugar de origem. Esta se 

manifesta nas sutilezas e subjetividades do ser. Urge desenterrar o umbigo do moirão da 

porteira e levá-lo na bagagem. O sujeito que migra do campo para a cidade é confrontado com 

realidades e desafios inéditos para sua existência. Nesse cenário urbano, as experiências de 

vida pretérita são ressignificadas de forma a viabilizar uma inserção socioespacial.  

 Quando de nossas incursões pelo universo de pesquisa, inquirimos aos sujeitos 

entrevistados sua condição de moradores na zona rural em algum momento da vida. As 

respostas obtidas foram agrupadas em 03 blocos etários. Observamos que o desenho do 
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 Na mitologia grega as Moiras eram as três irmãs que determinavam o destino, tanto dos deuses quanto dos 

seres humanos. Eram três mulheres lúgubres, responsáveis por fabricar, tecer e cortar o fio da vida dos mortais. 

Durante o trabalho, as Moiras fazem uso da Roda da Fortuna, que é o tear utilizado para se tecer os fios. As 

voltas da roda posicionam o fio de cada pessoa em sua parte mais privilegiada, o topo; ou em sua parte menos 

desejável, o fundo, explicando-se assim os períodos de boa ou má sorte de todos. Cf. BERNARDINO, Adriana. 

O Tear das Moiras. Editora: FTD, 1999. 32p. 
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ângulo nos respectivos gráficos, no que tange ao sim, torna-se agudo nos grupos etários mais 

velhos. No grupo etário composto de jovens entre 18-29 anos registra-se um percentual de 

40% de respostas negativas; no grupo intermediário, dos 30 a 59 anos, esse percentual cai 

para 24% e, no grupo de pessoas acima de 60 anos, o não totalizou 21%. Seguem os gráficos 

representativos.  

 

 
                 Gráfico 08- Local de moradia: urbano-rural/2016. Fonte: Silva, Gilmar Elias  

                 Rodrigues da. 2016. 

    

 
                Gráfico 09- Local de moradia: urbano-rural/2016. Fonte: Silva, Gilmar Elias  

                Rodrigues da. 2016. 
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              Gráfico 10- Local de moradia: urbano-rural/2016. Fonte: Silva, Gilmar Elias  

              Rodrigues da. 2016. 

 

   

 Os dados acima reforçam a inferência de que os mais velhos, em sua maioria, 

tiveram uma experiência de vida na zona rural. No grupo dos mais jovens, esta experiência 

decresce. Estes têm, majoritariamente, o desenvolver da vida no espaço da cidade. A análise 

dos gráficos aponta para uma recente urbanização do país. Justifica-se: considerado o grupo 

etário mais velho, verificamos que este, em algum momento de sua vida, viveu no campo. O 

mesmo não ocorre com os mais jovens, estes sempre ou quase sempre, viveram nas cidades. 

Pela idade enunciada, verifica-se que estes jovens nasceram em anos posteriores à década em 

que o Brasil se tornou urbano. O que se aplica na análise do quadro populacional do estado de 

Goiás. 

 Em Valparaíso de Goiás, reafirmam-se os contrastes de uma vida no meio urbano em 

comparação ao meio rural. Entretanto, um não inviabiliza o outro, ou seja, ocorrem 

manifestações da vida rural no espaço da cidade. Há, nesse primeiro momento, considerando 

as declarações expressas nos gráficos, evidências de que a cidade encontra-se permeada por 

experiências do modo de vida rural. Tal se justifica se considerarmos que, a partir da década 

de 1960 no Brasil o contingente populacional urbano é aumentado em função do 

deslocamento campo/cidade. A presença de tais personagens pressiona a demanda por 

urbanização. Santos e Silveira (2001, p.208) corroboram para reforçar o exposto ao afirmarem 

que “A urbanização também aumenta porque cresce a quantidade de agricultores residentes na 

cidade”. A presença desses sujeitos oriundos do meio rural faz emergir na paisagem urbana 

elementos que evocam o referido espaço.  

 A elucubração em si mesma demanda dados comprobatórios. Para tal, reportamo-nos 

novamente aos moradores de Valparaíso de Goiás. Buscamos identificar, nos grupos 
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pesquisados, aqueles que nasceram, residiram e/ou possuem parentes, amigos, vínculos com o 

meio rural. Assim, o componente descritivo foi isolado em gráficos que apresentamos na 

sequência do texto. Considerando os vínculos com o ambiente rural, perguntamos a nossos 

informantes/participantes o seu local de moradia antes de Valparaíso de Goiás
99

. A intenção 

neste momento era mapear o quantitativo de pessoas oriundas diretamente do meio rural. 

 Mantivemos aqui a metodologia de agrupamento etário aplicada anteriormente. 

Observamos que no grupo entre 18 e 29 anos, nenhum dos inquiridos residia em área rural 

antes de sua mudança para Valparaíso de Goiás. Este cenário assume nova configuração 

quando a mesma pergunta é aplicada ao grupo composto por pessoas com idade entre 30 e 59 

anos. Neste grupo, ainda que pequeno, registramos a ocorrência de sujeitos que vieram do 

meio rural para Valparaíso de Goiás. No terceiro grupo, das pessoas acima de 60 anos, esse 

percentual aumenta. Entretanto, em nenhum dos referidos grupos há uma ocorrência 

significativa de pessoas que vieram do meio rural para morar em Valparaíso de Goiás. O fato 

corrobora para a comprovação de que o Brasil tornou-se um país urbano a partir dos anos de 

1960/70.  Seguem os dados: 

 

 
               Gráfico 11- Local de última moradia: urbano-rural/2016. Fonte: Silva, Gilmar Elias  

               Rodrigues da. 2016. 
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 Salientamos que o universo pesquisado totalizou 53 informantes/participantes. O quantitativo de questionários 

foi aplicado proporcionalmente ao número de moradores de cada bairro.  
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             Gráfico 12- Local de última moradia: urbano-rural/2016. Fonte: Silva, Gilmar Elias  

             Rodrigues da. 2016. 

 

 
               Gráfico 13- Local de última moradia: urbano-rural/2016. Fonte: Silva, Gilmar Elias  

               Rodrigues da. 2016. 

 

 As transformações pressentidas, de uma preponderância do modo de vida urbano 

sobre o rural, são comprovadas pelos dados expressos nos gráficos de 07 a 12. A disparidade 

entre a vida no campo e a vida na cidade é no cotidiano evidenciada. O primeiro materializa o 

bucólico, o tradicional. Já a cidade é paladina do moderno, do futuro. É corpo independente e 

sedutor. Captura o sujeito e o insere no rodamoinho fervilhante de uma vida na metrópole. 

 Ainda que a cidade seduza, observamos quando de nossas conversas com os 

participantes/informantes que estes fazem questão de rememorar sua existência pretérita no 

meio rural. Esta rememoração encontra-se permeada de simbolismos. O que nos leva a inferir 

que estes não elaboraram, em função de sua nova experiência urbana, uma negação do lugar 

de origem. Apenas esse lugar toma outra configuração. É alçado à condição de lugar de 
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memória (NORA, 1984)
100

 . A estrutura dos sentimentos elaborados resulta na cristalização 

da ideia de um passado feliz. O qual deseja-se preservar, mas para o qual não há o desejo do 

retorno. Esta assertiva é corroborada pelo gráfico que segue e pelos depoimentos coletados. 

 

 
                    Gráfico 14- Intenção de viver na zona rural/2016. Fonte: Silva, Gilmar Elias  

                    Rodrigues da. 2016. 

 

 A análise dos dados registrados preconizam as transformações na relação com o 

meio rural. Ainda que este se configure um lugar material de memória, as experiências aí 

desenroladas criam dois universos antagônicos a coexistir no sujeito. Negar a sua influência 

na construção identitária do indivíduo, seria negar a própria existência; retomar o espaço rural 

enquanto lugar de materialização do viver, seria abrir mão dos aparentes avanços e 

oportunidades experienciados no meio urbano. As falas de duas moradoras da AMB 

evidenciam a dicotomia que permeia a decisão por voltar ou não a residir em ambiente rural. 

 A primeira de nossas personagens é a senhora Marlene de Jesus. Até então moradora 

do bairro Céu Azul, em Valparaíso de Goiás. À época de nosso encontro a dona Marlene 

residia na cidade a pouco mais de dois meses. Nosso primeiro contato se deu de forma 

bastante insólita. Ao sairmos de casa em um dia qualquer, nos deparamos com uma senhora a 

“escarafunchar”  a lixeira do condomínio onde resido. A imagem me incomodou.  

                                                           
100

 A expressão “lugares de memória” foi cunhada por Pierre Nora. Afirma ele, serem os lugares de memória 

espaços impregnados de sentido histórico. Encontram-se permeados de uma “vontade de memória”. Podem ser 

classificados em três níveis, a saber: lugares materiais nos quais a memória social se estabelece e pode ser 

percebida pelos sentidos; lugares funcionais onde a memória coletiva se alicerça e, finalmente, os lugares 

simbólicos, nestes a memória coletiva se expressa e se revela. Torna-se elemento compositor de identidades. Cf. 

NORA, Pierre.  Entre mémoire et histoire:  la problématique des lieux.  In: NORA, Pierre (org.). Les lieux de 

mémoire.  Paris: Gallimard, [1984]. Vol 1 La République. pp. VII a XLII.  p. XXIV. 
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 Ela estava a separar roupas velhas, descartadas pelos moradores. Fui conversar com 

aquela senhora que aparentava pouco mais de sessenta anos. Mas que trazia impresso no mapa 

de sua face os caminhos tortuosos que permearam sua existência. Ela então me disse que era 

moradora de Valparaíso de Goiás há muito pouco tempo e que vinha da “roça”. Sua origem 

era a cidade de Palmital-MG. Àquele momento, dona Marlene de Jesus encontrava-se 

capturada pelas possibilidades que vislumbrava no lugar de chegada. Cheia de planos, 

pensava instituir aqui uma vida menos “sacrificosa” que aquela conhecida até então. 

 Contou-me que deixara em Palmital parte de sua família e que com ela vieram dois 

filhos, nora e netos. A família estava a dividir um barraco no Céu Azul. Pagavam com 

dificuldade o aluguel e ela precisa encontrar roupas “descentes” para sair em busca de 

trabalho. Ofereci a dona Marlene algumas roupas usadas que seriam descartadas por não 

servirem mais. Combinamos que ela iria buscá-las em data oportuna. Ao se despedir, dona 

Marlene admoestou-me: 

 

Sabe moço, roupa eu aceito. Mais coisa de cumê não. É que se a gente fica ganhando 

coisa de cumê, acaba se acustumanu e isso não é bom não. A pessoa precisa ganhá 

seu próprio sustento com seu trabaio. É por isso que eu tô aqui procuranu roupa. Pra 

mode saí a cata de trabaio, eu e meus fiis. A vida aqui não é fácil, mais é mió que a 

que nóis tinha lá em Palmital. Pelo menos aqui tem lixo. Onde eu morava a gente 

trabaiva o dia interinho colhendo cebola para receber oito... nove reais. Era muito 

difícil lá pra vivê. 

 

 Parti com as palavras de dona Marlene de Jesus – ela gostava de ser chamada assim – 

a ecoar em minha mente. Em poucos minutos eu aprendera muitas coisas com aquela senhora. 

Mas o que mais me chamou a atenção foi a questão do “orgulho do homem da roça”. Não 

aquele orgulho que inferioriza por necessitar de assistência. Mas a certeza de que, ainda que 

necessite de ajuda, esta é apenas no sentido de se aparelhar para, com seus próprios meios, 

superar as adversidades. Ao pensarmos as palavras de dona Marlene de Jesus, nos remetemos 

a uma máxima euclidiana, no livro Os sertões, quando este afirma ser o sertanejo um forte
101

. 

Dona Marlene de Jesus era a personificação desta fortaleza.  

 Outros encontros mais ocorreram entre aquela senhora e este pesquisador. O espírito 

investigativo que habita em mim foi aguçado. Percebi que a história de dona Marlene era um 

laboratório para a tese em andamento. Expliquei a ela o que pretendia, entrevistá-la para 

minha pesquisa. Mediante seu aceite, procedemos ao registro. Passado algum tempo, no qual 

a lembrança de dona Marlene vez ou outra me acometia, eis que nos encontramos novamente. 

                                                           
101

 Cf. CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Editora Três. São Paulo, 1984. 270p. 
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Desta feita, ela veio até mim. Vinha se despedir, havia se afeiçoado a mim e não queria partir 

sem o momento da despedida. Inquiri a dona Marlene sobre o motivo da mudança. Em nosso 

último encontro ela reafirmara o contentamento de haver mudado para Valparaíso de Goiás. 

Ao que ela respondeu: 

 

Sabe meu fii... aqui é muito bom... mas não é lugar pra se criá família...muita 

violência... droga. As atentações aqui são grandes, as facilidades também. Não é de 

vê que um dia desses meu neto achou uma bola na rua, e criança né... sabe como é. 

Pegou a bola e levou pra casa. Quando cheguei do trabaio, vi aquela bola lá e 

perguntei onde ele tinha arranjado. Ele contou onde achou e eu fui lá com ele 

devolvê. Porque a gente não deve lançá mão naquilo que não é nosso né? Não criei 

meus fii assim e nem vô criá meus neto. O que é dos ôtro é dos ôtro. Minha nora não 

gostou... e eu então falei assim pro meu fii: vô mandá oceis de volta pra Palmital e 

quando eu consegui resolvê os negócio aqui volto também pra lá. Não sei se ocê me 

intendi, a vida na roça não é fácil, mas lá é menos trabaioso de criar fii. Aqui tem 

muita atentação. Meu povo já foi e eu vim aqui pru mode me despedi que amanhã 

bem cedinho tomo rumo. Pego o caminho da roça com o nascê do Sol. 

 

 

 E assim, dona Marlene de Jesus encerrou sua saga na “cidade grande”. Pouco mais 

de três meses, esse foi o tempo necessário para que esta senhora experienciasse a vida na 

metrópole e se decidisse pelo retorno à vida no meio rural. Não nos cabe questionar ou 

mesmo emitir juízo de valor sobre os motivos que a moveram a tal. Entretanto, uma leitura 

destes é possível. Embora a vida na cidade seja atrativa, o campo ainda se constitui espaço 

para a materialização da vida de significativo número de pessoas. A opção por uma vida no 

campo não implica, necessariamente a abdicação pelo contato com a cidade. Apenas 

representa uma possibilidade a mais. 

 Os caminhos da pesquisa propiciaram-nos o encontro com outra moradora da AMB, 

na cidade do Gama-DF. Maria Eunice residiu na zona rural de Campo Alegre de Goiás até os 

doze anos. Mudou-se para Catalão-GO, onde finalizou os estudos e graduou-se em geografia.  

Hoje, residente desde o ano de 1998 no Gama, ela é funcionária pública e tem sua vida 

constituída na metrópole. Fato que não a impede de retornar periodicamente ao sítio de 

nascimento, onde ainda hoje residem seus pais. Faz questão de manter os vínculos rurais. Ao 

perguntarmos a Maria Eunice sobre sua memória acerca da vida no campo e se sente vontade 

de algum dia retornar para lá, esta afirmou: 

 

Olha Gilmar, saudade a gente não sente não (risos). Era uma vida muito difícil, 

muito trabalho, levantar muito cedo, com o raiar do dia... para cuidar da casa, da 

criação, dos irmãos, afinal eu era a única filha em uma família de cinco irmãos. A 

rotina era árdua. Tinha que ajudar na horta, na lida com os animais... ajudava a 

ordenhar as vacas, colhia os ovos,  fazia farinha, polvilho. Quando matava porco ou 

vaca, ajudava minha mãe. Era tudo muito difícil. Confesso a você que não sinto a 

menor falta. E está mentindo quem diz que sente. A gente quer, hoje em dia, é ir pra 
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lá para descansar e de vez em quando, fazer estas coisas. Mas sem a obrigatoriedade 

de antes. Confesso a você que ainda hoje mantenho alguns costumes da roça. Gosto 

de fazer doce de leite, de figo, pamonha. Quando vou na casa de mamãe, sempre 

fazemos doces, biscoitos, bolos. Meu esposo está formando um pomar lá [na 

fazenda dos pais dela] agora. Até já colhemos alguns frutos: carambola, goiaba, 

laranjas pocã, limão. Até abóbora a gente já colheu. Meus filhos amam as férias na 

roça. Aguardam estes dias com ansiedade. Andam a cavalo, nadam e pescam no  rio, 

se aventuram pelos pastos, bebem leite no curral. Vivem intensamente os momentos 

de liberdade que não possuem na metrópole. Mas confesso que não tenho nehuma 

intenção ou vontade de voltar a morar lá. 

 

 

 Algumas nuances na fala da Maria Eunice necessitam ser analisadas. Ao afirmar seu 

desejo de permanecer na cidade, a entrevistada deixa entrever memórias conflitivas. Gosta do 

espaço rural, porém, as condições de vida neste, por sua peculiaridade, tornam a opção do 

retorno inválida. Sua identidade formou-se a partir de suas experiências no meio rural. Assim 

é que ela mantém, na cidade onde mora o hábito de consumir ou mesmo produzir alimentos 

oriundos deste ambiente. Segundo nos informou o leite e o queijo consumidos em sua casa 

são adquiridos de um fornecedor que possui chácara na área rural do Gama. 

 Maria Eunice nos contou também que, com frequência, faz quitandas para a família 

consumir no café da manhã; doces e outras iguarias são também produzidas por ela em sua 

casa no Gama. Quando volta de suas visitas à casa dos pais é praxe trazer produtos diversos 

da “roça” para o consumo familiar. Suas ações denotam um vínculo forte com o campo. 

Infere-se que, ainda que a opção de voltar não componha seus projetos de vida, as 

reminiscências desta etapa continuam vívidas e alimentadas por ela em seu cotidiano. Seus 

filhos, ainda que não compartilhem o histórico de vida dos avós e pais, ou seja, nasceram e 

cresceram na cidade; estabeleceram vínculos arquetípicos com o modo de vida rural. 

 Um entrecruzamento das experiências de vida de dona Marlene de Jesus e Maria 

Eunice nos levam a inferir a preponderância do modo de vida rural na formação social 

brasileira. A vida no campo, foi, por muitos anos o principal elemento na estrutura 

socioeconômica do país. Assim sendo, nos dias que correm, temos um significativo número 

de adultos que guardam reminsicências de uma vida no meio rural. Ambos os mundos seguem 

imbricados na tessitura sociocultural de nosso tempo. As famílias brasileiras se não são 

oriundas do referido ambiente, têm aí vínculos de parentesco ou de amizade. 

 Porém, a virada urbana, ocorrida no Brasil entre as décadas de 1960/70,  viu nascer 

uma geração eminentemente citadina, sua vida é toda ela manifestada no espaço da cidade. 

Estes sujeitos, ainda que não tenham dado os primeiros vagidos – caso dos filhos de Maria 

Eunice – em meio à roça, pela memória de seus genitores ou familiares, compartilham das 

reminiscências deste tempo pressentido e enunciado. Assim, o convívio com  o meio rural 
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torna-se para eles parte de sua própria existência. Manifestam aqui a memória arquetípica 

preconizada por Jung (2014). Há uma intencionalidade na preservação de uma memória do 

rural. 

 Nas incursões por Valparaíso de Goiás, nos deparamos com conteúdos dessa 

memória rural. Dentre as muitas manifestações apreendidas e que, ao longo deste capítulo 

apresentaremos, registramos a arte de grafite em um muro no bairro Jardim Oriente. Nas 

imagens retratadas encontramos fragmentos de uma vida no campo. Estão presentes na 

representação elementos típicos da “roça”. A casa de pau a pique com cobertura de palha, a 

“criação” solta no terreiro (galinha, porco, cabra, gado), o córrego que corta o quintal são 

compositores de uma paisagem bucólica transplantada pelo artista.  

 

 
   Figura 100- Grafite em área urbana com elementos representativos da vida rural. Valparaíso de Goiás, 2016. 

   Fonte: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 O projeto de grafite foi resultante da tentativa, por parte dos moradores, de impedir 

que o muro de sua residência fosse degradado por pichadores
102

. Conversamos com a 
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 A prática encontra-se entre as muitas associações negativas atribuídas ao universo urbano. A pichação de 

muros, edificações, veículos, dentre outros é bastante comum no ambiente urbano, com ênfase nas metrópoles e 

grandes cidades. Para além de sua característica de poluição visual, a pichação funciona como um código entre 

gangues urbanas. Estas, através de linguagem peculiar estabelecem formas de comunicação entre seus aliados ou 

mesmo como forma de advertir ou desafiar seus rivais. A cidade de Valparaíso de Goiás, por sua condição 
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proprietária do imóvel que nos disse ter sido do artista a escolha para o tema que ilustraria a 

extensão do muro. Entretanto esta se mostrou acertada, uma vez que lhe trouxe evocações da 

juventude.  

 Segundo a mesma relatou, residia em Uberaba-MG e morou na “roça” até os quinze 

anos. Seu pai, que continua a residir no município, mantém os vínculos com o mundo rural, 

uma vez que ainda mora na fazenda da infância de nossa entrevistada. Assim sendo, mesmo 

que não tenha escolhido de forma consciente o tema a ilustrar o muro de sua residência, este 

não lhe era de todo estranho. As experiências próprias, as paternas ou mesmo as visitas a 

familiares que no meio rural permaneceram deram-lhe subsídios para identificar e aprovar a 

escolha do artista.  

 Afirmou a moradora que ao ver a obra pronta, sua memória foi transportada para o 

sítio onde morou com a família em Minas Gerais. Ainda era possível lembrar-se do 

burburinho que começava na casa logo ao raiar do dia. Sentir o cheiro de café fresco passado 

pela mãe no fogão a lenha. O pai e os irmãos saiam muito cedo para a lida com o gado e o 

roçado. Às mulheres da casa cabia o cuidado com a criação doméstica (pato, galinha, porcos), 

com a horta, com os serviços da casa, enfim. Segundo a moradora: 

 

Na cidade a vida é muito diferente, né? Fazia tempos que eu não parava pra pensar 

neste tempo na roça. Era um tempo bom, de fartura, de união. Todo mundo visitava 

todo mundo. Era bonito de se ver, em noite de lua cheia o pasto clarinho e a gente 

indo visitar os vizinhos. Os homens iam jogar truco, conversar sobre o eito enquanto 

as mulheres preparavam os quitutes na cozinha. As crianças faziam algazarra no 

quintal ou na sala ao lado da sala principal. A mesa era sempre farta, não havia luxo, 

mas também ninguém passava necessidade. Um sempre estava pronto pra ajudar o 

outro. Aqui [Valparaíso de Goiás] as coisas são muito diferentes. Você mal conhece 

o vizinho do lado. Moro aqui já faz muitos anos e já vi muitos chegarem e partirem 

em pouco tempo. Não dá nem tempo de se acostumar com o vizinho novo e também 

(comenta meio que sussurrando) vou te dizer uma coisa, talvez seja melhor assim... 

a gente nunca sabe quem é o vizinho, tá me compreendendo? Se é gente boa ou não. 

Muita gente de fora, passando necessidade e a gente tem até medo de ajudar... vai 

saber né? Na cidade é tudo muito diferente da roça. Mas eu não acho que me 

acostumaria a viver de novo lá [no meio rural], apesar de boa é uma vida muito dura. 

Aqui [na cidade] a gente vai se virando... a vida ensina muita coisa e a gente é igual 

camaleão vai se adaptando ao lugar conforme a necessidade. 

 

                                                                                                                                                                                     
metropolitana, sofre constantemente a “violência” das pichações de espaços públicos e privados. Algumas 

estratégias têm sido colocadas em prática no intuito de coibir as pichações; dentre elas destacamos a grafitagem. 

Propugna-se pelos espaços urbanos a existência de um código de honra entre pichadores e grafiteiros onde um 

não pode invadir o espaço do outro. Dito de outra forma, um muro grafitado não poderá ser pichado sob a pena 

de se infringir o código de ética que rege os indivíduos praticantes do grafite ou da pichação. As informações 

aqui expressas foram obtidas a partir de um trabalho extraclasse realizado por alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental da Rede Pública Municipal de Valparaíso de Goiás para a disciplina de Geografia por mim 

ministrada na referida rede no ano de 2012.  
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 Consideradas as nuances da narrativa observamos que, assim como Maria Eunice, 

embora resida há muitos anos na cidade persistem na fala da moradora certas lembranças e 

imagens do meio rural. Estas são associadas e comparadas ao ambiente urbano. A ideia de 

comunidade é atribuída ao meio rural. Neste os vizinhos, os parentes convivem e 

compartilham momentos. Já o ambiente da cidade é considerado algo hostil no que tange às 

relações sociais. Não estamos aqui a registrar algo inédito na história das ciências sociais. 

Williams, já no ano de 1976, discutia as relações campo/cidade. A tendência dos sujeitos a 

considerar o campo um espaço sacralizado, por estar em seu passado, em detrimento da 

cidade, que representaria o futuro.  Nas palavras do autor (1989, p.397-8): 

 

(...) é significativo que a imagem comum do campo seja agora uma imagem do 

passado, e a imagem comum da cidade, uma imagem do futuro. Se as isolarmos 

deste modo, fica faltando o presente. A idéia do campo tende à tradição, aos 

costumes humanos e naturais. A idéia da cidade tende ao progresso, à modernização, 

ao desenvolvimento. Assim, num presente vivenciado enquanto tensão, usamos o 

contraste entre campo e cidade para ratificar uma divisão e um conflito de impulsos 

ainda não resolvidos, que talvez fosse melhor encarar em seus próprios termos.  

Neste ponto, podemos ser auxiliados por aspectos da história das ideias. Já vimos 

que com frequência uma idéia do campo é uma idéia da infância: não apenas as 

lembranças localizadas, ou uma lembrança comum idealmente compartilhada, mas 

também a sensação da infância, de absorção deliciada em nosso próprio mundo, do 

qual, no decorrer do processo de amadurecimento, terminamos nos distanciando e 

nos afastando, de modo que esta sensação e o mundo tornam-se coisas que 

observamos.       
 

  

 O raciocínio do autor associado à fala da moradora e também à obra do artista nos 

leva a postular que a existência da cidade ou mesmo da vida na cidade é algo novo na 

experiência humana. Se assim considerarmos, é lícito afirmar que também os conflitos ou 

desafios aí desenrolados são novos. O sujeito não possui experiência anterior para buscar a 

solução destes que não a do meio rural. Assim sendo, por sua condição de estrangeiro, 

persistem no espaço urbano conflitos e tensões que não podem ser resolvidos. O que nos leva 

a postular que no campo se constituiu a infância da humanidade. Dito de outra forma, os 

primórdios de uma vida em sociedade se efetivaram no meio rural. 

 A cidade se conformou assim, cônscia de transformações futuras. O modo de vida 

dos sujeitos no meio urbano sofreu uma alteração qualitativa se pensarmos a partir da 

capacidade de consumo ou mesmo de acesso aos postos de trabalho e aos equipamentos 

urbanos. Ainda que não tenha alcançado o ponto final na elaboração de sua existência, o 

indivíduo empreendeu uma transformação coletiva e pessoal de si próprio e de seu mundo. As 
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relações, antes prioritariamente rurais, encontram-se hoje permeadas por práticas urbanas. 

Neste imbricar de tempos e modos de vida se constitui o homem urbano e/ou metropolitano.  

 Entretanto, esse sujeito nascente encontra-se perpassado de ambiguidades. Sua 

existência se efetiva em uma terra fronteiriça. Alterna o mundo da tradição – rural – ao mundo 

das possibilidades – urbano.  Entre o apego ao “torrão natal” e as experiências vivenciadas no 

mundo emergente. Não estamos aqui a questionar os vínculos com a terra ou mesmo o que a 

permanência de tais vínculos implica, mas buscamos entender as elaborações ou negociações 

efetivadas para estabelecer uma simbiose entre um e outro. 

  Não questionamos o fato de que, intencionalmente ou não, os indivíduos guardam 

reminiscências ou mesmo cultivam práticas do mundo rural. O que coloca em evidência que a 

cidade não suplantou o campo, o mundo rural não defenestrou. As ideias, os valores, os 

métodos ou conhecimentos aí instituídos subsidiam a existência na cidade. Esta se configura 

uma estrutura em elaboração.  

 Perquiridos acerca das transformações ocorridas em suas vidas a partir da mudança 

para a cidade, nossos informantes/participantes apontaram reestruturações de ordem 

socioeconômica. Houve, segundo nos foi possível observar, uma mudança significativa nas 

relações sociais, de trabalho e mesmo familiares. Se o campo propicia a inserção do sujeito na 

sociedade, a cidade o individualiza. Se o ritmo do trabalho no campo é ditado pelas 

ocorrências da natureza, na cidade ele sucumbe ao relógio. 

  A estrutura da vida em família no campo é agregadora, na cidade, porém, faz-se 

necessário uma reelaboração de papéis. Os filhos mais velhos assumem a responsabilidade 

pelo cuidado com os mais novos. Os pais, na luta pela sobrevivência abdicam do convívio 

familiar. Porém, a vida no meio rural não chega a ser olvidada. Ela perpetua-se através de 

hábitos oriundos daquela sociedade.  
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                       Gráfico 15- Hábitos ou costumes originários da zona rural/2016. Fonte: Silva, 

                       Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 

 Observando os dados registrados no gráfico acima, percebemos que o quantitativo de 

pessoas que afirmaram manter hábitos oriundos do mundo rural é superior ao daqueles que 

disseram não possuir tais hábitos. Entretanto, o universo numérico de ambos encontra-se 

bastante aproximado. O que sugere uma transformação no perfil dos moradores da cidade. 

Esta inferência se fortalece quando comparados os dados deste gráfico com os depoimentos 

de Maria Eunice e da senhora Alice, moradora do bairro Jardim Oriente. A fala das entrevistas 

evidenciou a permanência de práticas rurais em uma vida urbana.  

 Ainda que alguns tenham afirmado não praticarem atividades emanadas do meio 

rural, o diálogo com estes sujeitos provou o contrário. Muitos deles costumam recorrer à 

medicina caseira quando acometidos por males estomacais, criam animais em casa (cachorro, 

gato, galinhas) ou preparam pratos típicos da “roça”. Não somente no ambiente da casa, mas 

também na estrutura da cidade, os hábitos rurais se manifestam. Na cidade de Valparaíso de 

Goiás, por exemplo, ocorre no mês de fevereiro a “Festa do Milho”. Na cidade do Novo 

Gama-GO, cidade da AMB, esta ocorre no mês de março. O milho constitui-se elemento de 

destaque na culinária brasileira. Está entre as mais vívidas associações que fazemos no meio 

urbano ao campo. 
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 Figura 101- Cartaz de divulgação da Festa do Milho em Novo Gama-GO, 2017.  Figura 102- Faixa convite para     

 a Festa do Milho em Valparaíso de Goiás-GO, 2015. Fonte: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2015. 

  

 A eleição de uma data para celebrar o amadurecimento e colheita do milho 

materializa-se testemunho das permanências do mundo rural que foram transplantadas para o 

ambiente urbano naquela que foi a diáspora rural brasileira. Os moradores de Valparaíso de 

Goiás e do Novo Gama, ao assim procederem, confirmam aí a continuidade do modo de vida 

rural por práticas que a priori são originárias no campo. É recorrente nas cidades o cultivo de 

plantações nos quintais, nas calçadas, a criação de animais, dentre outros.  

 As figuras que seguem, corroboram para a afirmativa. Em uma delas (figura 103), na 

cidade de Valparaíso de Goiás; em um pequeno espaço na frente de sua residência no bairro 

Esplanada II, o morador expressa sua herança da prática de cultivo na zona rural. Sua 

existência, ainda que efetivada no meio urbano, busca, nas ações da “roça” a validação de um 

espaço ao qual aparentemente não se sente familiarizado. De forma insurreta os sujeitos 

rejeitam a obnubilação de seus vínculos com um passado rural. Buscam mecanismos para 

validar essa herança e vêm na “roça” de milho plantada na calçada ou no jardim de casa um 

subterfúgio para aplacar a “saudade” que carrega consigo. Por breves meses, quando alterna a 

rotina do trabalho na cidade com os cuidados com sua “roça” a sensação é de que houve a 

conjunção de dois mundos. Naquele interregno de tempo o sujeito se faz pleno. 
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Figura 103- Plantação de milho no jardim de residência em Valparaíso de Goiás, 2016. Figura 104- Horta urbana 

em Catalão-GO, 2016. Figura 105- Comércio informal de milho assado no Terminal Rodoviário Metropolitano – 

Brasília/DF, 2016. Figura 106- Mesa com milho cozido e pipoca em Festa Junina na escola CAIC- Valparaíso de 

Goiás-GO, 2016. Fonte: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 O cultivo do milho obedece à lógica do clima. Na “roça” quando a estação chuvosa 

chega, as sementes são lançadas ao solo. Por ser o solo da cidade restrito, o morador, 

obedecendo à “permanência” de seu modo de vida na zona rural, utilizou o espaço destinado 

ao jardim de sua casa para efetuar o plantio. Esta ação resguarda uma prática recorrente entre 

as populações tradicionais.  Assim como na “roça” onde a vida é regida pelo tempo de plantar 

e de colher, assim também na cidade quando do plantio no quintal de casa, a aplicação do 

calendário do “ano agrícola” rege o tempo na cidade.  

 Plantar a “lavoura” na “época do inverno” é garantia de fartura nos meses 

subsequentes. Desse modo a colheita garantirá a presença de saborosos pratos derivados do 

plantio. Sua ação pressupõe a continuidade da tradição da lida com a terra. Embora a 

“lavoura” de nosso informante restrinja-se a um local não usual à prática agrícola (figura 104) 

– está localizada no centro econômico de Catalão-GO – o ciclo de plantio, capina e colheita 

encontra-se permeado pelas subjetividades de uma existência na zona rural. Quebra as 

barreiras do individualismo tão marcante nos centros urbanos. Aproxima as pessoas quando 
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estas chegam para adquirir o produto da colheita. Resgata o calor humano e a camaradagem 

típicos da zona rural. 

 Os postos de venda de milho – assado ou cozido – são ocorrências costumeiras nas 

ruas das cidades brasileiras (figura 105). Não raras vezes as pessoas interrompem seu andar 

apressado para saborear uma espiga de milho cozido quentinha passada na manteiga ou assada 

na brasa. Na impossibilidade do fogão a lenha para tal desiderato, improvisa-se com o uso de 

uma churrasqueira. Ali ao calor da brasa, alguns esticam sua permanência na busca por inserir 

no ato do consumo outro hábito típico da roça, o “dedo de prosa” junto aos companheiros do 

eito. 

 Os meses de junho e julho são aguardados com ansiedade por todos quantos trazem 

na memória os sabores do campo. Ocorrem nestes meses festividades que remetem ao tempo 

da colheita nas roças. O calendário de festas é amplo, costumam ser realizadas nas paróquias, 

nas escolas, nos bairros (figura 106). Nestes dias, o morador da cidade abandona seu estilo 

taciturno e ermitão para, juntamente com desconhecidos que com ele (part)ilham a vida na 

cidade, desfrutar dos prazeres que remetem ao campo. Nestas ocasiões são encenadas danças 

de quadrilhas que evocam os aprazíveis bailes de colheita na roça. Candido (1971, p.124) faz 

uma descrição do ritual do caipira desde o preparo do solo à colheita: 

O ano agrícola é a grande e decisiva unidade de tempo, que define a orientação da 

vida do caipira, ao definir as suas possibilidades e empecilhos econômicos, e ao 

marcar a direção do ano seguinte. Ao longo dêle se ordenam os seus trabalhos, cujas 

etapas são pautadas pelas operações agrícolas. Estas obedecem ao ciclo vegetativo e 

ao ajuste da planta às condições meteorológicas. O calendário da zona em aprêço 

não foge ao reinante por tôda esta parte do Brasil (...).  

 

 A ação dos moradores da metrópole associada aos dizeres de Candido nos faz inferir 

que, embora não residindo na zona rural os sujeitos da cidade guardam comportamentos 

vividos na longa história de uma sociedade que se constituiu no campo. Motivo que explica o 

plantio da “roça” de milho, da “lavoura” de hortaliças. Estas se materializam no afã de 

preservar a memória da “roça”. Ocorre aí uma negociação efetivada como mecanismo de 

sobrevivência. Não há intencionalidade no ato, ou seja, não se busca trazer a roça para a 

cidade. Há apenas o “desejo” de reforçar uma identidade. De preservar sua essência em terras 

estrangeiras. 

 Ainda que a cidade exerça forte atrativo para o homem do campo, o mesmo não 

consegue desvincular-se dos hábitos rurais. Estes se manifestam de forma mais ou menos 

acentuada em função dos vínculos estabelecidos. A mudança para a cidade é premente 

quando a meta é usufruir das oportunidades produzidas no ambiente urbano. Desta forma, o 
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sujeito, na busca por crescimento, cônscio das transformações impostas pelo modo de vida 

na cidade “urbaniza-se”. Assume postura e comportamento típicos da esfera citadina. 

Porém, na cidade, as práticas pretéritas se acentuam ou mesmo se estabelecem como ponte 

entre mundos. O novo homem urbano traz em si o antigo homem rural.  

 Observamos uma recorrência entre os entrevistados, cuja origem e/ou influência 

oriunda do meio rural. São filhos de trabalhadores rurais que perceberam no espaço da 

cidade uma oportunidade para o devir. Adquiriram habilidades que os permitiu sobreviver 

em um ambiente novo e competitivo. Tornaram-se pequenos comerciantes, artesãos, 

mecânicos, técnicos (informática, eletroeletrônica, nas áreas da saúde, dentre outros), 

professores, trabalhadores da construção civil ou de serviços gerais. Ainda que 

“urbanizados”, muitos destes sujeitos guardam permanências do ambiente primevo.  

 Vários foram os que declararam conhecer na cidade de Valparaíso de Goiás 

estabelecimentos que em seus nomes remetem à zona rural. Além destes existem objetos, 

bares, restaurantes e práticas do cotidiano que se prestam a perpetuar o vínculo com o meio 

rural ou, nas palavras dos sujeitos informantes, “pra lembrar da roça”. Exaltam esta como o 

“lugar da natureza”. Afirmam com orgulho: “a comida feita no fogão à lenha é mais 

saborosa”. Falam da vida na roça com enlevo e saudosismo. Onde se cultivam as coisas boas, 

a calma e a tranquilidade. 

 Reunidos os dados da pesquisa de campo, observamos que acima de 50% dos 

informantes/participantes (gráfico 16) disseram conhecer ou mesmo frequentar na cidade de 

Valparaíso de Goiás espaços que remetem em sua organização física, em sua oferta de 

serviços e produtos ao ambiente rural. Alguns disseram que ao ir para o trabalho sempre 

passam para uma xícara de “café típico da roça”, torrado e moído na hora. Ou então para 

saborear um “pão de queijo quentinho com sabor de fazenda”. Ouvimos também que a 

“banha de porco melhor da cidade” só se encontra em tal estabelecimento. Dessa forma, vai 

se compondo o mosaico de lembranças alimentado pelas sutilezas do capital. 
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          Gráfico 16- Estabelecimentos na cidade que lembram a zona rural/2016. Fonte: Silva, Gilmar 

          Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 Percorremos a cidade de Valparaíso de Goiás e encontramos de fato, vários 

estabelecimentos cujo nome fantasia remete ao universo rural: Tudo Caipira, Coisas da Roça, 

Casa do Fazendeiro, Armazém do Caipira, Restaurante Di Roça, Casa do Caipira, Fogão de 

Lenha, Divino Fogão, Restaurante Rural, Restaurante Sabor da Fazenda. Procuramos 

conversar com alguns dos donos dos referidos estabelecimentos. Foi interessante observar que 

a maioria deles jamais viveu em ambiente rural. Mas trazem, impregnados, arquétipos de 

experiências pretéritas de seus parentes. Em sua totalidade, afirmaram possuir em algum 

momento de sua história um parente residindo na “roça”. Disseram serem muito fortes as 

influências recebidas deste meio e ainda que sua vida tenha se desenvolvido na cidade, 

sempre tiveram contato com o meio rural. 

 Alguns dos espaços mencionados encontram-se alojados em áreas de preponderância 

do capital. Em muitos shoppings centers, galerias ou mesmo avenidas comerciais 

encontramos restaurantes temáticos que prometem pela experiência degustativa, um retorno 

ao mundo rural. A saudade do ambiente rural que assola o sujeito é percebida pelo mercado e 

transformada em objeto de consumo ao qual se agrega, para além do valor afetivo, o valor 

comercial. Não raros são os estabelecimentos que propagandeiam seus produtos como 

genuínos espécimes da fazenda. 
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Figura 107- Restaurante no shopping em Valparaíso de Goiás, 2016. Figura 108- Restaurante na faixa lindeira da 

BR-040 em Valparaíso de Goiás, 2016. Figura 109- Restaurante em rua comercial de Valparaíso de Goiás, 2016.  

Fonte: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 A estes espaços são atribuídas características associadas às representações elaboradas 

sobre o meio rural. Encontram-se aí objetos de uso no referido meio. A sua presença evoca o 

ambiente bucólico da “roça”.  Trata-se de dizer que os produtos provenientes do campo são 

mais saborosos, mais saudáveis e por tal, o valor para a venda é maior em detrimento dos 

produtos industrializados. Dessa forma, o capital valida a apropriação dos sabores “caipiras” e 

justifica o elevado preço. Se paga pela origem e pelo desejo de consumo de um autêntico 

produto da “roça”.  

 Não só o produto em si, mas também o desejo pelo consumo manifesto pelo sujeito 

são elementos agregadores de valor. O simbólico aparece aí embutido nos bens e/ou 

mercadorias para a consumição. Muitos dos que ali estão, ainda que jamais tenham morado ou 

mesmo consumido qualquer daqueles produtos em ambiente rural, trazem “memórias” 

introjetadas por seus familiares que os fazem ansiar por um autêntico “prato caipira”. 

Inquiridos acerca de seus vínculos com o meio rural, a maioria apontou a existência dos 

mesmos. Quer seja através de seus progenitores quer seja por meio de parentes e/ou amigos. 

Fato é que os gráficos abaixo comprovam o referido vínculo. Repetimos na organização dos 

dados a metodologia por grupos etários. 
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               Gráfico 17- Vínculos com o meio rural – 18 a 29 anos, 2016. Fonte: Silva, Gilmar Elias  

               Rodrigues da. 2016. 

 

 
              Gráfico 18- Vínculos com o meio rural – 30 a 59 anos, 2016. Fonte: Silva, Gilmar Elias  

               Rodrigues da. 2016. 

 

 
               Gráfico 19- Vínculos com o meio rural – acima de 60 anos, 2016. Fonte: Silva, Gilmar Elias  

               Rodrigues da. 2016. 
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                  Gráfico 20- Vínculos com o meio rural: parentes/amigos – 18 a 29 anos, 2016.  

                  Fonte: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 
                  Gráfico 21- Vínculos com o meio rural: parentes/amigos – 30 a 59 anos, 2016.  

                  Fonte: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 
               Gráfico 22- Vínculos com o meio rural: parentes/amigos – acima de 60 anos, 2016.  

                  Fonte: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 
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 Para as investigações envidadas, cabe considerar a análise dos gráficos 17 e 18 – 

Grupos de 18 a 29 anos e de 30 a 59 anos. Nestes encontram-se o registro daqueles que 

declararam terem seu genitor residido na zona rural. Dentre os pesquisados 90 e 86% 

respectivamente respondeu afirmativamente à indagação de residência. Uma recorrência nas 

respostas foi registrada nos gráficos 20 e 21 de mesma faixa etária. Neste momento, a 

indagação feita foi da residência de parentes e/ou amigos na zona rural.  Os valores se 

coadunaram aqui em consonância à pergunta anterior, 90% dos entrevistados em ambos os 

grupos etários afirmaram possuir parentes e/ou amigos residindo na zona rural.  

 A observância de tais respostas nos levou à inferência de que, embora estas faixas 

etárias sejam compostas por pessoas residentes na cidade, o vínculo com o espaço rural é 

permanente. Tanto é assim que o percentual de respostas obtidas foi recorrente. O contato 

desses sujeitos se dá pela permanência dos parentes e/ou amigos neste ambiente. Ainda que 

estes grupos etários representem a predominância do campo sobre a cidade pela variável 

população, não há como negar que o campo continua a desempenhar papel de relevância em 

suas vidas.  

 Quando a análise dos gráficos recai sobre o terceiro grupo etário – acima dos 60 anos 

– nos chamou a atenção o fato de que o vínculo reduziu. Aparentemente os dados se 

mostravam conflituosos com as inferências até então registradas. Como explicar que, entre os 

mais velhos a declaração de vínculo tenha decrescido uma vez que são eles os representantes 

de um Brasil rural? Na busca por solucionar tal questionamento conversamos novamente com 

os entrevistados do referido grupo etário. A explicação veio célere. Quando formulamos a 

questão de pronto ouvimos: “Uai, porque já somos velhos e velhos morrem. Neste caso, estão 

morrendo os nossos amigos que ficaram na roça quando a gente veio pra cidade”. De forma 

bastante simplificada obtivemos a resposta que buscávamos para justificar o fato de que o 

vínculo diminuía com o avançar da faixa etária.  

 Em todos os grupos, a maioria dos entrevistados reafirmou o vínculo com o meio 

rural.  Declararam perceber na cidade “fatores de persistência ou permanência” desse modo 

de vida. Quando solicitados a estabelecer diferenças entre um e outro, apontaram a percepção 

espaço-temporal como sendo a mais marcante das diferenças evidenciadas. De acordo com 

um de nossos entrevistados... 

 

A vida na roça corre mais devagar, no ritmo do sol, da lua, das estrelas, da chuva, do 

tempo do plantio e da colheita. Gira em torno da fogueira, do aboiar do gado. Dos 

jogos de truco e dominó. Já na cidade, a vida segue o ritmo da necessidade. O 

relógio é o tirano de todo dia. É ele quem te diz quando levantar, quando sair de 

casa, quando comer, quando retornar, quando dormir. É também o relógio que te 
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mostra a passagem do tempo. Aliás, o tempo na cidade parece correr mais rápido. 

Tudo aqui é afobação. Quando vê sua vida já passou e você já ficou velho demais 

para tentar alguma mudança. 

  

 O raciocínio de Santos contribui para a análise do exposto. Segundo o autor (1998, 

p.82), “(...) para o homem comum, o Mundo, mundo concreto, imediato, é a Cidade, 

sobretudo a Metrópole”. Há neste contexto, na cidade de Valparaíso de Goiás, um encontro de 

homens “lentos” – dado os seus arcanos de vida e a sua comprovada relação com o campo – 

com tempos “rápidos” do mundo na contemporaneidade. Este é marcado pelos acelerados 

fluxos tecnológicos. Santos ameniza o referido contraste. Para ele se o corpo é lento; o 

“espírito” é célere. Esta lição o sujeito apreende na rapidez da metrópole. Esta põe o citadino 

em situação invertida: ele é premido pela velocidade da cidade. 

 A leitura da cidade, sobretudo da grande cidade, é colocada em pauta pelo fenômeno 

constituído na união tempo e espaço. O tempo é significado através do movimento que os 

habitantes fazem. Este, o movimento, é prática intrínseca ao homem. A cidade torna-se o 

espaço do mundo e dos homens. As cidades da AMB são recentes. Valparaíso de Goiás é um 

exemplo de tal afirmação. Por ser um município de apenas 22 anos de instalação, cuja 

população majoritária encontra-se entre 29 e 35 anos (IBGE, 2010), um município de sempre 

chegantes, sua população aparentemente não possui a experiência do modo de vida na 

metrópole. Este se encontra em elaboração.  

 Retomando a análise das manifestações rurais em ambiente urbano, muitos disseram 

participar na cidade das festividades juninas. Outros participam de rodeios, exposição 

agropecuária, além de utilizar meios de transporte de tração animal para viabilizar sua 

sobrevivência – prática atestada pela figura que segue. Nesse sentido, esses os recursos que 

possibilitam aos moradores da cidade de Valparaíso de Goiás viver no espaço urbano 

experiências passadas ou herdadas da vida no campo.  
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               Figura 110- Transporte de tração animal em avenida principal de Valparaíso de Goiás, 2016. 

               Fonte: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 

 A imagem acima é emblemática. Temos a materialização do tempo “lento” se 

contrapondo à rapidez e fluidez da metrópole. Nela incidem elementos representativos de 

mundos antagônicos. Dito de outra forma, vemos aí a utilização de um meio de transporte de 

tração animal,coexistindo no espaço com veículos de última geração. As placas no comércio 

remetem ao encurtamento global pela tecnologia. E a carroça, bem, a carroça traz uma placa 

na qual faz menção ao Far West norte americano. O cavalo, que antes pisava o chão, hoje 

percorre ruas asfaltadas. Obedece aos comandos do semáforo. Cavalo e condutor seguem na 

eterna negociação para a sobrevivência em meio ao urbano. 

   Em uma leitura escalar impressa na imagem, afirmamos a presença dos sentidos 

global, regional e local. Bem como da dimensão temporal, no que tange à importância 

atribuída à carroça em um passado não tão longínquo; como também a presença do moderno 

na materialização dos automóveis que circulam na via.  Para Santos (2009), a escala não é 

somente para o uso que se aplica pela forma geométrica que dispõe. Ela nos possibilita uma 

contiguidade espacial por sua condição temporal. Tal motivo nos leva a afirmar que a criação 

e a recriação das ações do sujeito no espaço são conteúdos preexistentes da relação do 

acontecer histórico. Há, nesse sentido, suposto pelo autor, uma solidariedade entre campo e 

cidade em Valparaíso de Goiás. Uma contínua extensão na cidade do modo de vida rural pelo 

intercâmbio nesta.  
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 As elucubrações de Santos corroboram com nossas inferências acerca das relações 

campo-cidade. Este se refere aos “espaços da rapidez” e aos “espaços da lentidão”. A 

assertiva incide no município de Valparaíso de Goiás na condição de espaço da rapidez por 

este se localizar na AMB. O autor considera que a metrópole é o espaço caracterizado pela 

rapidez imposta pelos fluxos. Pela acentuada relação da vida socioeconômica e cultural com o 

local e o mundo. Soma-se a esse processo o volume de consumo e a divisão social e territorial 

do trabalho. Por tais postulados, Santos e Silveira (ibidem, 2001, p.287) argumentam que: 

 

A metrópole é o lugar em que se dão sucessivas adaptações ao moderno sem a 

atenção ao preexistente. Todavia, o custo do alheamento com o qual se implanta 

essa modernidade representa um peso sobre os outros aspectos da vida local, 

mediante custos públicos e privados, custos federais, estaduais e municipais. Tais 

adaptações ao moderno representam lógicas distantes, que incidem sobre subáreas 

privilegiadas mediante uma evolução que se realiza com a recusa a uma vocação 

própria e a um destino produzido de dentro do organismo urbano. Toda a cidade, 

entretanto, sofre os resultados desse processo.   

 

 

 Pela lógica exposta torna-se lícito afirmar que o espaço da cidade, pelo acelerado 

movimento, ganha fluidez. Põe em conflito a vida dos sujeitos advindos dos espaços que 

Santos chama de “espaços da lentidão” (ibidem, 2009). Fragmenta-lhe o pensamento, a 

subjetividade. Esse choque entre a “vida acelerada” e a “vida de lentidão” exige que o sujeito 

estabeleça diferentes maneiras para conviver na cidade contemporânea. Urge tornar-se 

inventivo. Na premência pela negociação busca experiências adquiridas no/do passado para 

efetivar sua existência na cidade. Ao negociá-la, retém aspectos da vida anterior.  

 Assim é que ações diretamente ligadas ao campo vão se desenrolando no anonimato 

da vida urbana. Aqui uma horta orgânica, ali uma música de viola, mais além um dia de 

descanso em um “restaurante rural” com direito a pesque pague. O campo parece querer 

visibilizar-se e autoafirmar-se em atividades cotidianas. Tais enunciados se confirmam pelos 

dados expressos nos gráficos a seguir. Estes mostram que a população de Valparaíso de Goiás 

tem reminiscências e fortes vínculos com o modo de vida rural.  
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           Gráfico 23- Vínculos e reminiscências: objetos com origem e uso na zona rural, 2016.  

           Fonte: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 
           Gráfico 24- Vínculos e reminiscências: cultivo na cidade de plantas da zona rural, 2016. 

           Fonte: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 

.  
             Gráfico 25- Vínculos e reminiscências: programas na TV ou no rádio que remetem 

             à zona rural, 2016. Fonte: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 
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           Gráfico 26- Vínculos e reminiscências: visitas ou passeios na zona rural, 2016. 

           Fonte: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 

 Os registros observados nos gráficos acima comprovam a inferência de que a vida 

urbana encontra-se em uma relação simbiótica com a rural. Ainda que, aos olhos dos 

moradores de Valparaíso de Goiás, as manifestações do rural não sejam tão expressivas, 

podemos afirmar que este modo tradicional de vida encontra-se aí presente e latente. Afirma-

se através de práticas corriqueiras do dia a dia. Somente percebidas quando os holofotes se 

direcionam a elas. Os sujeitos por sua condição de constante transformação apresentam uma 

aparente dificuldade em identificar costumes e práticas pretéritas ou arquetípicas.  

 Incorporam os “padrões modernos” da vida na cidade, porém, ainda que 

inconscientemente, preservam as reminiscências da vida no campo. Dito de outra forma, se 

expressa nesses uma redefinição das similaridades tradicionais no enfrentamento para o 

“ajustamento” do “velho” – na concepção de mundo – ao “novo” – no contexto da 

conformação espacial e social da metrópole. Embora neguem a relação, não são raros aqueles 

que declararam costumes, hábitos ou comportamentos que lembrem a vida na zona rural. As 

imagens abaixo atestam as assertivas. 

 As imagens abaixo foram, em sua totalidade, registradas no meio urbano. 

Corroboram para as afirmativas de que um espaço se imiscui no outro. Outros hábitos 

remetentes ao universo rural foram por nós registrados. Encontramos em nossa incursão 

algumas pessoas que mantém a pratica de ouvir música caipira. Esse gesto os faz reviver, 

segundo afirmaram, a infância, a juventude. Aguçam suas lembranças e remetem à saudade 

dos pais, de parentes e amigos longínquos no tempo. 
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   Figura 111 – Utensílios de uso no meio rural, 2016. Figura 112 - Réplicas de objetos do meio rural, 2016.  

   Figura 113 – Passeio a cavalo em Feira do Produtor Rural, 2016. Figura 114- Café colonial em defesa de    

   Doutorado - UFG, 2016.  Fonte: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 
             
 Algumas pessoas nos disseram que tais hábitos despertam a saudade da “vida calma 

da roça” contra a correria para encontrar um “lugarzinho” na cidade e obter o sustento da 

“famia”. De acordo com os mesmos a cidade encontra-se impregnada de símbolos de 

ruralidade. Passam férias, finais de semana em chácaras, fazendas, ranchos na beira de rios. 

Todos estes localizados na área urbana das grandes cidades. Outros disseram guardar objetos 

que remetem ao rural. São fotografias, utensílios utilizados na lavoura, cozinha, cultivo de 

hortaliças e outras plantações.  

 Outro personagem surge em nossa narrativa para corroborar com as elucubrações. 

Encontramos o senhor Lima em contemplação à lua no quintal de sua casa. Começamos a 

prosear e as lembranças de uma existência na “roça” afloraram. O filho do senhor Angelino, 

narrou com emoção os tempos idos da infância, a labuta do dia a dia no espaço rural. Segundo 

ele, a vida não era nada fácil. Os filhos tinham que, desde a mais tenra idade, contribuir com 

as tarefas no campo. Segundo nos disse, ele mesmo foi agraciado com uma “foicinha” que 

era na medida do seu tamanho, “uma gracinha de ser ver”. Quando tocamos no assunto das 

reminiscências despertadas ante os objetos da “roça” seu olhar adquiriu um aspecto ausente. 

Entendemos. Ele havia embarcado nas reminiscências de sua vida pregressa. Quando retornou 

de sua imersão no passado assim se manifestou: 
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Ainda hoje guardo em casa e na memória algumas coisas e objetos que me fazem 

sempre esta vigem ao passado. Às vezes inconscientemente. Por exemplo: quando 

olho a peneira, arte feita da seda do buriti, me lembra de sua função que além de 

peneirar, é claro, servia para abanar o feijão roxinho e as “quireras.’’ Além disso 

servia para catar os “marinheiros do arroz” socados no pilão. Aliás, porque 

marinheiros? No sertão? Nunca consegui saber. A moringa era o símbolo de água 

limpa e fresca, a cabaça a provedora de água nas grandes jornadas de trabalho no 

eito ou nas viagens de carro de bois. As cabacinhas eram para guardar pólvora e 

chumbo para as espingardas de caça e defesa, ou era brinquedos de crianças. Outros 

objetos também nos remetem ao passado como a gamela, a colher de pau, o pilão... 

eram objetos feitos de madeira e de grande serventia aos roceiros. As panelas de 

ferro, diziam que faziam comida mais gostosas do que as que eram feitas nas de 

alumínio. Hoje sabemos por quê. Estes e outros objetos como o moinho de ferro 

para o café, o ferro de brasa, o facão etc., insistem em povoar nossa imaginação e a 

frequentar nosso habitat urbano, ora como decoração ora como uso prolongado dos 

tempos idos. A enxada urbana tem outra função daquela da roça. Ou é para virar 

argamassa ou para limpar pequenos quintais. Aquelas enxadas eram amoladas na 

pedra ou na lima de aço encastoada no guatambu, madeira usada também para o 

cabo da “amargosa”. Mas tem uma coisa que me intriga muito em relação ao 

passado que são as réplicas ou os quadros retratando aqueles tempos: o carro de boi, 

por exemplo, me remete à sua arte na construção. Peça a peça minuciosamente feitas 

à mão e cada uma com um tipo de madeira com seus arcos e retas milimetricamente 

calculados pelos engenheiros da sabedoria, pois não tinham nenhum conhecimento 

sistematizado de física, matemática ou de botânica de forma a construírem peças tão 

precisas. Lembra-me também minha primeira função laboral: ser “candeeiro”. Ser 

candeeiro era uma função nobre. Era o guia da boiada que arrastava o carro 

carregado por lugares inimagináveis. 

 

 Após tão profundas rememorações, o senhor Lima pediu-nos licença. Precisava se 

ausentar do mundo conturbado da cidade e voltar ao mundo de seu passado. Há muito não 

parava para pensar naquele tempo. Aos poucos, com a partida do pai, de alguns tios, de 

parentes afastados, companheiros de jornada na “roça”, empurrara para o fundo da memória 

tais eventos. Nossa conversa desataviou os fios das lembranças há muito olvidadas. A imersão 

neste passado era tarefa solitária. Respeitamos seu momento e nos despedimos prometendo 

voltar para um café coado na hora e um dedo mais de prosa.  

  Deixamos o senhor Lima, porém as experiências ingeridas em nossa conversa nos 

alimentaram as reflexões. Teoricamente, as “orientações” que levam as pessoas mais jovens a 

distinguirem elementos representativos do meio rural ou mesmo a adotarem práticas 

características deste ambiente, oriundam da proximidade com os mais velhos. Pela influência 

do convívio estabelecem-se relações de contiguidade. Somente por esse convívio torna-se 

possível a esses sujeitos reconhecer os sinais do modo de vida rural. Para Candido (1971), na 

urbanização há um contributo dos modos tradicionais de vida. Este foi por nós percebido 

quando de nossas incursões no universo da pesquisa. 



294 
 

  

 Pelas observações feitas é patente, no que tange aos moradores de Valparaíso de 

Goiás, o estranhamento mediante o acelerado ritmo de vida na metrópole. Porém estes 

justificam que é na cidade grande que as oportunidades são passíveis de se concretizar. Ainda 

que demorem. Para alguns, parece que nunca chegaram, vivem à espera. Não a alcançam. Mas 

para os filhos a conquista chega pela facilidade de acesso aos estudos, a um emprego melhor e 

mais rentável. Este tem estatuto de promotor da ascensão socioeconômica da família. 

Materializa-se assim uma rede de relações que sustenta a viabilidade dos planos de uma vida 

melhor.   

 A experiência da vida tradicional para a inserção na vida moderna se faz necessária. 

Essa a estratégia para a negociação efetivada nos espaços da metrópole para resistir ao 

impacto da mudança e atenuar os efeitos do modo de vida urbano. Os testemunhos de modos 

de vida tradicionais que impregnam os sujeitos se reelaboram no contexto urbano. Entretanto, 

no dia a dia predominam os efeitos da vida urbana. Não há uma substituição automática de 

um pelo outro. Apenas a reelaboração do comportamento tradicional, o que assegura 

condições para a sua sobrevivência. Tal ocorre independente do ritmo acelerado dos fluxos na 

cidade. 

 Partimos dessa premissa para justificar a permanência de práticas que remetem a 

modos tradicionais de vida em espaços ditos modernos. Discorrendo acerca da vida moderna 

e seus espaços de materialização, Zygmunt Bauman (2011, p.173) afirma não haver na 

atualidade a concretude da vida moderna fora da cidade. De acordo com o autor “Nem toda 

vida na cidade é moderna. Mas toda vida moderna é na cidade. A vida se tornar moderna 

significa mais parecida com a vida na cidade”.  

 Com tais palavras o autor sugere diversas confrontações que a cidade impõe na vida 

dos sujeitos. Por ser assim este se fragmenta. Bauman insiste ao dizer que é tarefa difícil 

desvendar as mobilidades na cidade da metrópole. Entender esses fluxos é buscar o sentido 

dos itinerários, dos pensamentos, dos ruídos, dos símbolos. Uma vez que estes não podem ser 

antecipados, a tarefa se torna vã.  Um aspecto desse esforço pode ser percebido quando o 

sujeito busca dar sentido ao que parece não possuir. Essa ação configura-se rotineira na 

fragmentada vida na metrópole. Sua materialização exaure o indivíduo, tornando-o apático e 

adoecido. 

 Assim, o sentido do viver na metrópole redunda no desafio do conhecer “a si 

mesmo” quando o movimento e o itinerário dos outros são também imprevisíveis. Para 

Bauman (2011) a cidade é o espaço habitado por pessoas estranhas que possuem as mesmas 

necessidades. Daí a importância de conhecer o próprio itinerário. Persiste nesse contexto a 
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difícil missão do sujeito na cidade. Assumir um compromisso para o equilíbrio entre 

oportunidades e perigos que promova um “acerto” entre demandas conflitantes, não entre 

“demandas” radicais. Sacrificar a liberdade para tornar suportável a angústia da incerteza no 

convívio com ela.  

5.3 Valparaíso de Goiás: arte urbana, reminiscências e representações rurais na cidade  

 A arte é fonte para o estudo de dado contexto histórico. Configura-se elemento de 

destacada importância para a visibilização de desejos, anseios, representações do vivido. 

Tradicionalmente a arte – enquanto fonte – tem sido utilizada como complemento de textos 

escritos. Seu potencial de informação por si só, até então, tem sido pouco explorado. Nessa 

direção sugere-se partir da obra tendo-a como texto, para se indagar os porquês de sua 

criação. Lida desta forma, a arte se apresenta para nós em sua historicidade. Ou seja, em 

nuances do processo de elaboração de representações sociais e do imaginário coletivo 

próprios a um tempo. 

 Para Avelino et al. (1999), a cultura urbana, surgida a partir da segunda metade do 

século XIX, alterou significativamente a produção artística. Este processo coaduna com a 

intensificação da ocorrência migratória campo/cidade e, portanto, se reflete nas relações entre 

homem e sociedade. Dito de outra forma, o mundo estava se tornando urbano e com ele as 

manifestações da arte. Estas abandonavam a temática rural, preponderante até então e 

inovavam com temas relacionados ao cotidiano nas cidades. Apesar das transformações 

sentidas e percebidas, alguns elementos do mundo rural permaneciam. Seguindo a lógica 

enunciada, nos propusemos a buscar no ambiente urbano algumas representações artísticas 

que aglutinassem elementos do mundo rural. 

 Observamos que as influências deste mundo permeavam as produções artísticas em 

seus diversos segmentos. Quer nas danças com os tradicionais forrós pé de serra, com as 

quadrilhas juninas; nas festas religiosas que transliteraram as festas rurais para os ambientes 

urbanos, citamos a Folia de Reis e a Festa do Divino; bem como na música. Esta manifestação 

artística encontra-se prenhe de lamentos pelo “obscurantismo” ao qual se viu relegado o 

mundo rural em detrimento da modernidade do ambiente citadino. A dupla sertaneja, 

Milionário e José Rico, expressa bem essa angústia que assola o sujeito moderno ante as 

transformações incontestáveis de um modo de vida.  

 Em uma composição de José Rico, no ano de 2002, a dupla sertaneja traduz em 

palavras o sentimento de impotência do homem do campo ante a modernidade preconizada 

pela urbanização. Rende-se a esta, na impossibilidade de “congelar” o modo de vida pretérito. 
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Negocia os espaços de existência, ergue lugares de memória para a cristalização de uma vida 

forjada no campo. Com o título Memória Esquecida, a música evoca perdas, enuncia 

representações de uma eterna saudade da vida na “roça”. Segue a letra da referida música que 

faz uma admoestação aos poetas e cantores modernos que não mais utilizam a temática rural 

em suas composições. 

 

Memória Esquecida 

Milionário e José Rico 

 

Ai que vontade de ouvir de novo moda 

sertaneja 

Que hoje não se faz 

Parece até que a sensibilidade 

Ficou na saudade, não existe mais 

 

Me dói saber que alguns artistas 

Que alcançaram sucesso na vida 

Usaram tanto o sertão com história 

Que hoje na memória ficou esquecida 

 

Ai que vontade de ouvir agora 

O som da viola num pagode bom 

Lindas guarânias que a gente arrepia 

No som, na magia do acordeon 

 

Cadê o tal cantador de verdade 

Com simplicidade, alma e coração 

Apaixonado pela natureza 

Cantava as belezas deste meu sertão 

 

 

 

Quanta saudade da terra tombada 

Do fogão de lenha e o cafezal em flor 

E o cantar triste da siriema 

Que já foi o tema de canções de amor 

 

Até a linda colcha de retalhos 

Serviu de agasalho, já não lembram mais 

A mãe de leite, divino presente 

Hoje ninguém sente a falta que ela faz 

 

Ai que vontade de ouvir agora 

O som da viola num pagode bom 

Lindas guarânias que a gente arrepia 

No som na magia do acordeon 

 

Já não se lembra o velho candeeiro 

Que foi o primeiro rei do estradão 

Eu agradeço o progresso que vejo 

Mas o sertanejo ainda é sertão 

Eu agradeço o progresso que vejo 

Mas o sertanejo ainda é sertão 

 

 A canção encontra-se permeada de reminiscências da vida no campo. Sua dimensão 

estética reproduz com fidelidade o cotidiano da “terra sertaneja”. Entretanto, discordamos do 

compositor quando este se refere a uma memória do campo olvidada pelo novo, pela 

modernidade. Alguns eventos do mundo urbano têm lançado luz sobre a necessidade de um 

retorno aos modos tradicionais de vida. Se não na modalidade na qual o conhecemos, mas em 

uma releitura destes. 

  Assim é que vimos ressurgir uma valorização das formas de vida rural. Não estamos 

aqui apontando para um retorno às formas de existir tradicionais. Até porque, esse retorno, 

https://www.letras.mus.br/milionario-e-jose-rico/830656/
https://www.letras.mus.br/milionario-e-jose-rico/
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ainda que desejado, pois expresso por alguns entrevistados, se traduz, nas palavras destes, 

impossível. Desejamos apontar para um movimento de coexistência dos referidos modos de 

vida no espaço urbano. O que confirma nosso postulado de uma negociação do sujeito no 

espaço. 

 Neste contexto de reconfiguração, as manifestações artísticas vão espocando e as 

referências do mundo rural se evidenciando a partir dos elementos subjetivos e objetivos 

expressos na arte e na condução da vida dos sujeitos. Essa revalorização da temática rural se 

encontra engendrada em uma consciência ecológica que emerge na atualidade. Desta, espaços 

rurais localizados em ambientes urbanos – como os restaurantes que se especializam em servir 

pratos típicos da “roça” e oferecem no mesmo espaço ambiente de descanso em redes 

embaixo de frondosas árvores e também oportunidades de pescaria para relaxamento – 

ganham proeminência. Espalha-se pelas cidades pinturas que retratam cenas bucólicas cuja 

temática é o meio rural. Em nossas viagens a Moçambique e à França pudemos constatar ser 

esta uma manifestação que rompe fronteiras. Em diversos lugares do mundo as pinturas dizem 

da temática rural/urbano. 

 No Brasil, inúmeros artistas retratam em sua obra toda a complexidade do contexto 

de conformação urbana e as relações estabelecidas com o rural. São características destas 

obras as permanências deste modo de vida tradicional. E assim, pela sensibilidade da alma 

dos artistas, urbano e rural se imbricam em representações mítica, onírica e mística do rural 

brasileiro. Suas representações encontram-se perpassadas por elementos rurais/naturais – rios, 

cascatas, animais domésticos, casas de fazenda, canoas flutuando nos rios, pescadores a lançar 

suas redes e anzóis em plácidas águas – estes se imbricam com os ditos signos da 

modernidade urbana; amalgamam-se a estes e fazem surgir o novo.   

 Ante a premissa assumida de encontrar na cidade manifestações artísticas que 

remetam ao universo rural, estabelecemos contato com um jovem artista plástico de nome 

Wendel Ribeiro. Morador de Valparaíso de Goiás, Wendel foi aprovado recentemente para o 

curso de filosofia em uma universidade pública do estado de Goiás. No auge de seus 21 anos, 

o jovem elabora planos para o futuro. Fala-nos de sua origem familiar, de sua arte e da 

inspiração para a mesma.  

  
Venho de uma família nordestina que apesar da migração jamais deixou o costume 

regional. Minha mãe veio para Brasília quando atingiu a maioridade em busca de 

novas oportunidades de trabalho. O mesmo aconteceu com meu pai, veio do 

Maranhão para Brasília por saber que o emprego era mais acessível e o salário 

melhor. Sou natural de Brasília-DF, mas cresci em Valparaíso de Goiás. 

Atualmente, sou calouro da Universidade Federal de Goiás do curso de filosofia - 

licenciatura, pois além de acreditar muito na educação tenho um certo fascínio por 
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reflexões. Sem dúvida essa área me ajudará a conhecer mais estilos artísticos e me 

trará mais inspirações. Gosto muito da arte de desenhar e pintar, mas não é por 

influência dos meus pais, pois meu pai é militar e minha mãe é servente pública.  

Em 2011, viajei para Teresina-PI com minha família, a princípio a intenção era 

apenas visitar minha vó, mas decidi ficar para estudar com o Artista Plástico 

Francisco Moisés Rêgo. Foi nesse período que meu sentimento pela arte aumentou, 

pois a cada dia me encontrava sempre mandando informações do cérebro para as 

mãos. Estudei desenho apenas um ano, pois tive que vim embora. Sobre o tema roça, 

nunca vivi na roça, mas minha vó já. De tanto ela contar acho que peguei um gosto 

meio que imaginário (risos). A simplicidade e a liberdade de criar os animais sem 

que as pessoas reclamem. Minha vó sempre ficava triste quando ela criava galinha 

[na cidade] e reclamavam. Tão tal que ela chegou a colocar a sua linda casa em 

venda, por conta das pessoas criticarem. Ela viveu na roça de criança até os 

dezesseis anos de idade, ou seja, quando o meu vô foi buscá-la [para casar-se]. Hoje 

mora com minha prima e uma pancada de netos (risos). Eu morei com ela uns três 

períodos da minha infância (risos). E fui visitá-la em janeiro. Peguei o gosto pela 

roça dela. Nós éramos muito amigos. Ainda somos. Minhas tias e minha mãe não 

gostam muito da roça. Provavelmente porque elas acostumaram com a ideia de que 

na cidade existe mais oportunidade. Na cidade as pessoas podem conseguir o que 

uma pessoa de zona rural não conseguiria com facilidade. Mas eu não acredito que a 

cidade seja superior à roça. Não, jamais! (risos). Vejo que a superioridade não está 

relacionada às maneiras e sim no preconceito das pessoas. Quando começo uma tela, 

não tenho nenhuma intenção naquilo que vou pintar. Só acordo e digo, por exemplo: 

vou pintar uma roça com uma senhora alimentando galinhas. Foi assim que pintei 

essa tela aí [aponta para a tela à nossa frente]. Ela foi a primeira que pareceu muito 

com a roça, tem umas casinhas no meio do nada que remete à tranquilidade. Essa 

tela que se encontra no cavalete ainda estou terminando ela [observamos uma tela na 

qual se vê uma casa às margens de um rio, do outro lado outras duas casas mais. No 

terreiro, atrás da casa vemos três coqueiros e vegetação característica. À frente, um 

Flamboyant florido com flores ao chão] então, eu a chamo de releitura. Lembra a 

roça da infância de minha vó. Aquela que ela descrevia para mim em nossas 

conversas. 
 

 A narrativa elaborada pelo Wendel é de relevância para algumas considerações. 

Observa-se em sua fala que o ambiente rural assume uma leitura bucólica, torna-se um lugar 

de memória, um refúgio ou apanágio que o acalma ante a correria da vida na cidade. Outro 

elemento que se evidencia é a concepção da família – convergente com a opinião da maioria 

das pessoas sobre o mundo rural – de que a cidade, em detrimento da “roça”, se materializa 

espaço de oportunidades, de ascensão social. Ainda que não tenha vivido no campo, Wendel 

recebeu de sua avó informações arquetípicas desse modo de vida. 

 O amor pelo meio rural foi passado ao jovem artista através da covivência com a 

matriarca da família. Este fato reforça os postulados alhures de que a vida na cidade encontra-

se marcada por experiências do modo de vida rural. A ascendência do campo na gênese da 

família do Wendel desponta aqui enquanto elemento para a análise que se efetiva. Seu 

depoimento encontra-se perpassado pela complexidade da formação do universo urbano, com 

todos os personagens em cena – prédios, indústrias, automóveis, vias asfaltadas, 

equipamentos públicos de uso coletivo – em contraposição ao universo onírico representado 

pelo meio rural.  
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                                             Figura 115- Viúva no terreiro. Óleo sobre tela. 30x40. 

                                             Autor: Wendel Ribeiro, 2016.  

 

 
                                     Figura 116- Releitura. Técnica: Óleo sobre tela. 80x60. 

                                     Autor: Wendel Ribeiro, 2016. 
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 As telas mencionadas por Wendel em nosso encontro foram reproduzidas abaixo. 

Sua representação do campo nos faz supor uma proximidade por parte do artista com o meio. 

Wendel traduziu por seus pincéis as experiências de sua família na “roça”.  Sua obra, nas telas 

com as quais tivemos contato, apresenta um forte vínculo com o rural/natural. São, em sua 

maioria, representações da natureza. Apresenta-se como uma obra de registro social das 

experiências no campo e na cidade. A coalizão dos dois mundos se faz evidente. 

 Na busca constante por entender o urbano em associação com o rural, prosseguimos 

nossa incursão nos diversos espaços brasileiros. Aportamos na cidade de Valinhos, interior do 

estado de São Paulo, fomos apresentados aí ao senhor Jerci Maccari. Este, natural de 

Urussanga/SC é, em suas palavras, artista plástico autodidata. Sua obra, de cores vibrantes e 

técnica apurada retrata lembranças de sua infância no sítio da família, localizado na zona rural 

de Francisco Beltrão/PR.  

 O homem rural, seu cotidiano, sua lida, sua história são temas abordados em suas 

telas. Evidencia aspectos socioeconômicos deste modo de vida, “num contexto geográfico 

onde a agricultura familiar está enraizada”. Aproximamo-nos do senhor Maccari na busca 

por apreender um pouco mais deste seu universo. Sorridente e prestativo ele respondeu ao 

nosso questionamento acerca de sua trajetória.  

 

Nasci em Urussanga/SC de onde saí com quatro anos idade.  Minha família se 

mudou para Francisco Beltrão/PR em busca de terra para cultivar e desbravar. Até 

aos treze anos incompletos morei com meus pais, estudei em escola rural que ficava 

longe de casa três km, que eram percorridos a  pé diariamente.  Meio dia ia a escola 

e outro meio dia ajudava na lida da casa. Trabalhei por dezesseis anos na iniciativa 

privada, me tornei músico amador e artista plástico profissional. Trabalhei como 

autônomo por mais vinte anos. Estou aposentado fazendo arte e música e dirigindo 

uma orquestra com cinquenta integrantes e da qual sou diretor presidente e 

artístico... uma síntese de minha carreira. Morei na roça até aos treze anos. Casa de 

madeira com três cômodos (uma salinha e dois quartos).  Numa construção contígua 

estava a cozinha de tábua lascada e chão batido onde o fogão eram três pedras e 

sobre elas em uma chapa onde minha mãe cozinhava.  Era a beira do Rio Marrecas 

pegavas água na sanga (riozinho)... era  límpida que só! Passados dez anos meu pai 

construiu outra casa onde mora até hoje. Casa grande com sótão, porão... cozinha 

grande... típica  casa de  família  italiana. Esta casa já tem cerca de cinquenta e cinco 

anos. Minha mãe sempre teve fogão a lenha e tem  até  hoje. Quando surgiu o fogão 

a gás comprou um mais para as atividades rapiadas. Caso contrário tudo é feito 

ainda no fogão a lenha. Comida no fogão a lenha ou a gás atualmente eu percebo 

pouca diferença. Mas ainda dá pra saber que é mais saborosa a lenha. Pois é feita 

mais lenta. Produzia-se milho, feijão, arroz, trigo, abóbora, mandioca, batata. Ou 

seja, tudo que se consumia.  Tínhamos vaca que fornecia leite, porcos, galinha, etc. 

Comprava-se apenas o sal, açúcar e tecido para costurar a roupa do dia a dia. A roça 

nos bastava. Se vendia o excedente para abastecer a casa no que faltasse. A partir de 

cinco a seis anos todos ajudávamos na lida do dia a dia.  Sendo eu o mais velho, 

cuidava da casa e dos irmãos menores enquanto minha mãe ia pra roça ajudar meu 

pai no plantio e colheita. Quando atingíamos idade entre nove a dezenove anos 

também íamos pra roça ajudá. A cidade de Beltrão era pequena e eu ficava fascinado 

quando me levavam pra lá. Quando conheci Curitiba e depois São Paulo, eu era o 
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verdadeiro caipira perdido num mundão que parecia sonho.  Hoje a cidade grande 

me incomoda, me irrita... Embora viva na  cidade  há cerca de cinquenta e três  anos 

nunca  me desliguei  do  campo.  Aqui [refere-se ao campo de sua infância] sempre 

venho ao menos duas vezes ao ano recarregar a bateria e buscar inspiração. Ainda 

sonho um dia voltar... ou morar  numa  chácara para estar  mais  próximo a natureza. 

Não preciso da grande cidade para produzir, só preciso dela para promover e vender 

meus trabalhos. Minhas obras são um resgate de minhas lembranças do tempo aqui 

vivido e das vezes que passei as férias participando das atividades da casa. Tudo o 

que pinto remete ao dia a dia da vida no campo, pertinente a agricultura familiar e 

antes do advento da mecanização, das máquinas que substituem o home.  Em uma 

abordagem socioeconômica, histórica e psicológica. Com maneira de ter nas telas a 

presença de meus familiares. Cada personagem das minhas telas é um elemento da 

minha família... pai, mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, tios e primos. Pessoas a mim 

ligada afetivamente. É um resgate psicológico, como compensação por estar tão 

ausente deles.Trato as  figuras como  personagem  universal, sem  identidade 

 própria, pois  nunca consegui  construí-la, por que a  sociedade  não lhe dá o 

 devido  valor. 

 

 

 A divulgação do modo de vida no campo se faz presente na obra do senhor Jerci 

como uma forma de perpetuar suas experiências pretéritas. O artista trouxe para uma 

dimensão simbólica os personagens de sua vida no campo. Em suas telas ele eterniza os 

momentos vividos neste ambiente que lhe é tão caro. Sua obra é testemunho de um período 

em que a vida na “roça” encontrava-se em primazia. Neste, a rígida estrutura familiar, a 

prematura inserção nas atividades laborais, as jornadas empreendidas no intuito da formação 

educacional dizem das características desse universo em evidência. 

 O senhor Jerci é testemunho de um mundo em transição no qual o meio rural é 

sobrepujado pelo urbano nos idos dos anos de 1970. As transformações efetivadas, a inserção 

do sujeito rural no universo urbano fragmenta-o, remete-o a uma condição de estrangeiro. A 

mobilidade rural/urbano apresenta-se positiva no que tange à inserção no mundo do trabalho 

ou mesmo nas oportunidades para ascensão social. Entretanto, o sujeito daí oriundo sente-se 

constrangido cotidianamente a se reinventar no novo espaço de vivência. O senhor Jerci, por 

suas declarações, perdeu a luta nas negociações envidadas para a acomodação no meio 

urbano. Planeja com apreço o retorno ao mundo rural que é o espaço onde se encontra 

plantado o seu viver, a sua alma.  

 Sua inserção na cidade denota uma tensão constante. Esta transborda por seus pincéis 

e se esvanece quando da criação artística. Ganha novo fôlego a sua permanência na cidade. A 

arte, cuja temática é o mundo rural, tem para ele o papel do apanágio sobre a doença que o 

corrói, a saudade de “casa”. Sua casa não é a de sua morada, mas aquela reconstruída e 

perpetuada em suas elaborações mnemônicas. A comida preparada em “casa”, a priori, não 

tem supremacia sobre a comida feita no fogão moderno. Mas em apenas um senão, ele 
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expressa toda a carga simbólica que o simples preparo da refeição lhe remete. Esta, em seu 

preparo no fogão a lenha tem o ritmo da vida na “roça”. Lento, porém, intenso. 

 A presença dos membros da família nas evocações artísticas é algo recorrente na 

obra do senhor Jerci. Encontram-se ali representados os momentos de associação familiar para 

efetivação das atividades pertinentes ao cotidiano na roça. Em uma análise do acervo de sua 

obra, observamos a preponderância do feminino. A figura da mulher é uma recorrência e 

atesta para o papel de relevância desta no modo de vida rural. São elas, companheiras fiéis na 

lida e manejo das atividades do campo. 
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      Figura 117- Força da mulher II. Técnica: Óleo sobre tela. Dimensão: 110x73. Autor: Jerci Maccari, 1999. 

 

 
       Figura 118- Fim de jornada. Técnica: Impressão em papel algodão. Dimensão: 600x90.  

       Autor: Jerci Maccari, 2014.  
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Uma leitura de nossas experiências peripatéticas pelo universo urbano na busca por 

apreender as manifestações do mundo rural neste, nos confirmaram que a cidade encontra-se 

prenhe de símbolos e representações que nos remetem ao cito universo. Esse cenário se 

desenha nos letreiros dos restaurantes que evocam uma culinária rural, na prática do plantio 

reelaborada para uma existência no urbano, nas receitas culinárias elaboradas e passadas de 

geração a geração, nas produções artísticas que reproduzem permanências deste modo de 

existir. 

Uma última incursão pelos caminhos da arte para uma observância da conformação do 

rural no urbano se faz pertinente. Para esse movimento chamo a atenção para uma imagem 

que traz em si a eloquência de um mundo que se fortalece na azáfama cotidiana da metrópole. 

Trata-se da obra O violeiro, cuja autoria é do artista plástico Almeida Júnior, no ano de 1899. 

A obra é figurativa de um Brasil rural, de um tempo calcado na trajetória dos fenômenos 

naturais. Um Brasil no qual a simples ideia de mudar para a cidade se configurava elemento 

de angústia para o sujeito. Isso porque a vida na “roça” era, a esse tempo, a vida natural. O 

homem, assim como os elementos da “roça”, era parte compositora desse cenário. 

O sujeito simples do campo abandonou a criação, o eito, a enxada, a viola pela 

segurança de um trabalho assalariado. Os passeios a cavalo em noite de lua cheia foram 

substituídos por transporte coletivo no qual a luta é por um assento na ida para o trabalho e no 

retorno para casa. O cotidiano da sociedade rural brasileira pela vertiginosidade da vida na 

metrópole. O modo de vida rural adquire contornos e configurações que o faz adaptar-se ao 

urbano. Em uma releitura da obra de Almeida Júnior tomamos a liberdade artística de unir o 

rural e o urbano na metrópole. 

Trata-se de, pela janela do homem do campo, observar a paisagem da cidade de 

Valparaíso de Goiás que se descortina ao cair da tarde. Por esta abertura para o mundo 

“urbanizado”, o mundo em potência, evidencia-se as dicotomias e segregações características 

do espaço metropolitano. Ou seja, o “convite” ao desfrutar deste espaço é aberto a todos e 

todos a ele podem aderir. Porém, a apropriação do mesmo ocorre de forma desigual, mediada 

pelas condições de consumo que os sujeitos adquirem.  

Santos (2012, pp. 8-10)
103

, em entrevista concedida ao periódico Caros Amigos, em 

edição especial sobre a urbanização brasileira, discorre sobre os problemas e desafios 

advindos de sua condição recente no Brasil. Postula o sociólogo que a urbanização no país se 

                                                           
103

Cf. SANTOS, Fábio Alexandre dos. Urbanização do Brasil acirrou desigualdades. In: Desafios Urbanos: como 

solucionar os problemas das cidades brasileiras. Especial Caros Amigos. Ano XVI. Número 58. setembro, 2012. 

São Paulo. 30p. 
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deu de forma desigual. Para analisar o asseverado afirma a necessidade da observância do 

processo a partir de dois momentos distintos, a saber: 

 

Num primeiro momento está a emergência do próprio processo urbano, com 

aparecimento das vilas, povoados e cidades. Num segundo, o seu ‘desenvolvimento’ 

em si, com o incremento populacional que posteriormente, em decorrência da 

industrialização, levou a população urbana a superar a rural na década de 1970. (...) 

Entre 1960 e 1980, a migração da população rural para as cidades resultou na 

transferência de quase 31 milhões de pessoas para localidades já carentes de 

infraestrutura urbana, aumentando ainda mais a demanda por estes serviços, além da 

procura por trabalho, o que contribuiu para o achatamento da renda e o aumento da 

pobreza.  

 

 Não estamos aqui a propugnar um saudosismo da vida rural, retorno à vida tradicional, 

até porque este modelo não mais se aplica. O que se coloca é que diferentemente do 

continente europeu que conheceu seu processo de urbanização em fins do século XVII início 

do XVIII, o Brasil só efetivou a virada no século XX, vinculado ao nascimento da indústria 

nacional. Esse processo inseriu os sujeitos de forma desigual na cidade. Algumas regiões do 

país sofreram impactos significativos com a pressão migratória. Tal condição repercute ainda 

hoje no que tange ao planejamento urbano. Os aspectos abordados podem ser sentidos na 

cidade de Valparaíso de Goiás. 

 Com um quadro populacional que enuncia uma pressão demográfica em um território 

diminuto, ou seja, um espaço pequeno onde se abriga um elevado quantitativo populacional; a 

cidade se coloca enquanto espaço de conflito na AMB. Seu recorte urbano apresenta aspectos 

peculiares. A cidade é perpassada pela BR-040, uma radial que parte de Brasília para ligar o 

centro do país às regiões Sudeste/Sul. A própria ocorrência da cita via na cidade já é 

conflituosa. A ela estão associadas algumas demandas urbanas que, implementadas, tornariam 

mais amena a rotina dos moradores da cidade. 

 Ainda sobre o espaço urbano de Valparaíso de Goiás e suas contradições 

socioespaciais, registra-se no município a ocorrência do maior aglomerado subnormal do 

estado de Goiás (IBGE, 2010). Trata-se da Vila Guaíra, um espaço urbano de segregação 

social no qual se encontram instalados os sujeitos que, de forma desigual, foram inseridos à 

dinâmica metropolitana. Registra-se nesta localidade a carência de equipamentos públicos de 

uso coletivo e também a ocorrência de altas taxas de criminalidade. 

 A realidade expressa na Vila Guaíra não encontra eco na área que circunda o shopping 

center da cidade. Nesta se destacam os condomínios fechados, nos quais a perda da 

privacidade é o preço que se paga pela sensação de segurança e pelo acesso ao lazer. 

Configuram-se estes, espaços de segregação social, uma vez que impedem a livre circulação 
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de pessoas e o intercâmbio entre aqueles do lugar. Erigidos com base em uma estrutura 

arquitetônica que alia o utilitário ao prazeroso, a política destes espaços é a materialização da 

vida sem as inseguranças do cotidiano moderno. A estabilidade oferecida tem um preço pouco 

acessível ao trabalhador “comum”, que em sua luta cotidiana prima pela sobrevivência.  

 Assinalamos a incorrência dos espaços da cidade à lógica do capital. Este requalifica 

os espaços urbanos, estabelece fronteiras físicas e sociais, institui a mais-valia. Promove 

através da associação mercado financeiro e imobiliário “espaços luminosos” no meio urbano. 

Em contrapartida, ressalta a opacidade de outras áreas. A imagem abaixo associa os mundos 

urbano/rural mediante a leitura de visibilização promovida pela lógica do capital. Apresenta, 

pela janela do rural, as contradições do mundo urbano. 

 

 
Figura 119- Releitura da obra: O violeiro, de José Ferraz de Almeida Júnior. Óleo sobre tela. 141x172,  

1899. Em segundo plano, imagens da cidade de Valparaíso de Goiás. 2016. Montagem: Wanderson Tobias  

Rodrigues. Concepção: Gilmar Elias Rodrigues da. 2016.  

 

Em face da profusão de representações artísticas elaboradas no meio urbano acerca do 

mundo rural, vai se confirmando nossa tese de que um se encontra imbricado no outro. 

Ambos negociam suas persistências/permanências no afã de uma coexistência. Foram 

enunciadas diferentes estratégias que viabilizaram a inter-relação entre mundos. Os sujeitos 
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na cidade desafiaram a lógica do desaparecimento e da invisibilização dos elementos do 

campo em meio ao espaço urbano. Visitamos hortas urbanas, colhemos o milho plantado no 

jardim de uma casa localizada na metrópole, revisitamos tempos longínquos através da 

narrativa de nossos entrevistados, deslindamos os sabores, os sons e saberes do mundo rural 

manifestos na cidade. 

 Ampliamos e robustecemos nossos postulados de que a cidade tem em seu gradiente 

urbanístico e populacional significativo vínculo com o meio rural. De que esta, dado ao fato 

da virada urbana ter ocorrido em tempos tão recentes, encontra-se em um estágio embrionário. 

Que, por sua experiência balizada em uma vida no campo ou mesmo – no caso dos sujeitos 

cuja condição é eminentemente urbana – por heranças de uma memória ancestral, os 

chamados arquétipos; nosso cabedal para identificar e solucionar os desafios de uma vida 

urbana se respalda nesse viver na “roça”. Identificamos que, embora o contrário fosse o 

esperado, as grandes cidades não se desvincularam das influências recebidas do meio rural. 

Em diversas situações, esse vínculo é propugnado como sendo elemento sociocultural que 

define a identidade dos sujeitos na metrópole.  
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Considerações finais 

 

As cidades goianas nasceram arraiais, viraram vilas, depois, com o tempo, ganharam 

formas de abrigo de pessoas e sedes administrativas e/ou políticas. Umas sim, outras 

não. Geralmente começavam com uma ou outra casa ou casebre, uma pequena 

praça, uma tímida igreja. Uma fazenda podia dar início a uma localidade que crescia 

em sua volta e, ao largo do tempo, virava um arraial, uma vila e, tempos depois, 

muito tempo depois, uma cidade, dessas do interior de Goiás que, às vezes, só cresce 

dentro de nós.  

 

CHAUL, Nasr Fayad; SILVA, Sérgio Duarte da. (2005, p.7). 

 

 

A partir de meados do século XX o território brasileiro sofre significativas 

transformações em sua estrutura socioeconômica. Estas se fundamentam na transição 

consumada para a base de produção. Esse fenômeno repercute significativamente em outro: 

na dinâmica demográfica e nos desafios ambientais que a concretizam. Redunda daí a 

configuração espacial como alicerce, condição e recurso para a vida social. Imprime as 

mobilidades no espaço. Põe em relevo o conteúdo dos signos, tradições, rupturas e 

continuidades para a experimentação na divisão regional do trabalho. Este último elemento 

componente do capitalismo atual. 

 Visto no contexto o Brasil se sustenta no processo da globalização da economia. A 

vida social se modifica e o espaço se particulariza para o entrelaçamento com o mundo. Este 

engendrado nas relações e complexidades políticas, tecnológicas, econômicas e simbólicas. 

Dito dessa maneira, indubitavelmente, as cidades tornam-se lócus da vida na 

contemporaneidade.  Há assim uma reconfiguração espacial na leitura da paisagem, das 

dinâmicas associadas à modernização, informação, especialização dos setores terciários e de 

serviços, dentre outros. Aglutina-se a essa caracterização o processo da metropolização no 

país, no Centro-Oeste e no estado de Goiás. 

Nas considerações finais, sugerem-se as palavras do autor da pesquisa. Por sua 

riqueza epistemológica abre-se exceção para uma citação: “O fenômeno urbano é certamente 

o mais espetacular dos fenômenos geográficos e, por assim dizer, humano” (TEIXEIRA 

NETO, 2008, p.253). As palavras do autor amalgamam-se às afirmativas da epígrafe e 

ratificam o Cerrado como abrigo de duas importantes metrópoles brasileiras, Goiânia e 

Brasília. Com suas instalações de cidades planejadas, estas se configuram expressão urbana 

no processo do fenômeno geográfico demonstrado por vetores estruturais para a 

metropolização em Goiás. 

 Estas considerações colocam o estado de Goiás em destaque dentre as unidades da 

federação com o maior índice de urbanização. Mais de 90% dos habitantes do estado vivem 
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nas cidades. As componentes da RMG e as da AMB contam a história de sua gênese 

imbricada à de Goiânia e de Brasília. Dão sentido espacial contíguo na materialização dos 

fluxos. Efetivam-se aí as mobilidades advindas das relações socioeconômicas para o trabalho, 

estudo, saúde, lazer, dentre outros. Na AMB, diariamente se deslocam no sentido periferia 

metropolitana-Brasília cerca de 200 mil pessoas. Fluxo que se inverte a partir do final do dia, 

ou seja, de Brasília para a sua periferia metropolitana. Os deslocamentos diários exprimem a 

interconexão dos espaços e a aceleração da vida na metrópole. 

 Essa inter-relação baliza a realidade socioespacial cotidiana no espaço metropolitano. 

O regime nos fluxos de pessoas e de estruturas para a materialização destes também se insere 

nesta lógica.  Dispõe-se da oferta de postos de trabalho e de diversos equipamentos públicos 

e/ou privados materializados como fixos no Distrito Federal – destaque para o Plano Piloto – 

porém, em contrapartida, encontram-se localizados nos municípios goianos adjacentes ao 

quadrilátero a moradia dos sujeitos e a conformação da centralidade na periferia 

metropolitana. Se expressa dessa maneira uma conexão espacial da mancha urbana contínua 

na medida em que se verifica o célere processo de crescimento das cidades. 

 No estado de Goiás a dimensão espacial de sua população particulariza-se pelos 

espaços eleitos para a efetivação da vida humana. Fundamentados estes com os vínculos e a 

história da organização e estruturação do processo urbano. Dessa feita, confirma-se nossa 

pesquisa como rumo a deslindar a dinâmica da migração em Valparaíso de Goiás na dinâmica 

demográfica da Área Metropolitana de Brasília. Tais implicações se manifestam devido o 

município se destacar como catalisador de migrantes e por sua capacidade por mantê-los 

residindo neste. Insere-se na comprovação o pressuposto para compreender a conformação do 

município e o seu componente populacional. 

Nesse sentido, pode-se assegurar a relevância quando se elege um objeto a ser 

desvendado pelo pesquisador a partir da sinergia que se estabelece entre estes. São, tanto o 

objeto, como aquele, produto e construtores emergidos no tempo e no espaço patenteado para 

a manutenção da existência. Assim, os sentidos são acionados e podemos perceber o quanto 

somos instados a mudanças. Do mesmo modo apresentam-se espaços a serem explorados para 

as possibilidades que supomos possuir. A cidade nesse contexto adquire temporalidades que 

não se vivencia por si só. Mesmo que seja uma cidade “nova”, ela é um construto percebido 

por longos períodos de tempo, armazenado na memória dos sujeitos. 

 A história do desenvolvimento urbano de Goiás tem suas raízes fundamentadas na 

produção do espaço para a sobrevivência dos sujeitos com aparato político e econômico. 

Assim, a garantia de que o tempo e o espaço se constroem e são construídos pelas sociedades, 
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permite afirmar a intrínseca relação estabelecida entre o campo e a cidade. Há neste 

movimento constituição na complementaridade, na reciprocidade e na solidariedade. Dessa 

maneira, admite-se asseverar que a história das cidades se confunde à história de seus 

moradores. Nesse sentido emerge a ponte para transpor as distâncias temporais que separam a 

história da vida dos sujeitos do meio rural e as subjetividades circunscritas no espaço urbano 

para a materialidade da vida citadina.  

O raciocínio assegura que a existência das cidades é proveniente da história de um 

longo período de tempo. Seja “nova” ou “velha” uma cidade nunca está acabada para atender 

aos anseios dos seus moradores. Está em constante obra à espera do devir. Convivem aí 

experiências compartilhadas conduzidas pelos sentidos. Espaços perpassados de 

reminiscências coletivas, substratos para o desenvolvimento individual. Mas esse sentimento, 

embora conflituoso, requer por parte dos moradores da cidade um convívio de intensidade. 

Reforçado este pela individuação do sujeito na metrópole contemporânea.  

Em Goiás o processo de fragmentação/municipalização nas últimas décadas do século 

XX sofre repercussão pelas mudanças estruturais da economia nacional e contribui para 

colocar o estado com destaque no elevado percentual de seus habitantes vivendo nas cidades. 

Há nesse sentido a proeminência para os municípios goianos adjacentes à capital federal, 

Brasília e à capital do estado, Goiânia. Estas coadunam para a conformação das duas 

metrópoles no Cerrado brasileiro. Dessa maneira a urbanização se efetiva na dimensão 

espacial caracterizada na dinâmica dos fluxos, na contiguidade e na distribuição populacional.  

Verificamos a aplicabilidade dos pressupostos no município de Valparaíso de Goiás. 

Este se insere nas circunstâncias e se destaca como uma cidade nova na AMB. Se considerada 

a sua criação no ano de 1995 confirmamos o seu surgimento em um contexto de Brasil 

urbano. O fenômeno da urbanização e da metropolização no país se confirma enquanto 

consequência da modernização e mecanização do campo. Culmina com a desestruturação da 

produção tradicional e a imposição do capital com a implantação da monocultura. Resulta no 

esvaziamento do meio rural. As cidades tornam-se assim o endereço das pessoas.  

A busca pelo trabalho para alcançar melhores condições de vida, foi apontada como 

elemento central a motivar os referidos deslocamentos. Se antes o trabalho era considerado o 

meio para tal inserção e, consequente ascensão social; somos instados a concluir que na 

atualidade tal não mais se justifica. Não negamos que é por meio deste que a possibilidade se 

materializa, entretanto, o acesso ao mesmo se faz de forma pouco equitativa. O que tornam 

mais escassas e dificultosas as oportunidades para a referida ascensão. Algo, porém, se 

mostrou incontestável, na cidade as oportunidades se fazem mais evidentes.  
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Essa configuração espaciotemporal não deixa de ser uma dimensão que estrutura a 

vida dos sujeitos. Dessa forma, as cidades se assemelham como testemunhas da apropriação 

do espaço pelo capital. Este impõe o tempo de seus moradores, os condiciona, determina o 

modo para a apropriação e consumo dos espaços. Nessa tessitura do mundo social, as disputas 

para a existência na cidade adquirem sentidos e significados para as diferentes formas de 

negociação que os moradores empenham para vivê-la.  

Das considerações elencadas ressalta-se que a migração somente se efetiva por ser 

concebida pelos sujeitos como mecanismo de ascensão social. Normalmente os destinos 

escolhidos coincidem com os espaços nos quais é marcante a presença do capital. Este se 

encontra associado à capacidade de geração de postos de trabalho. Com a migração do capital 

para espaços que possibilitem sua reprodução, intensifica-se a migração para estes destinos. É 

nessa perspectiva que o migrante se arrisca na empreitada desconhecida. O desejo de mudar 

de vida configura-se em propulsor para a investida.  

Tais fenômenos ocorridos no país e em Goiás ecoam no município de Valparaíso de 

Goiás. Instigaram-nos à observação e estudo. A proposta para a análise de um dado objeto 

exige múltiplas leituras. Estas nos orientam antes mesmo da eleição deste, dão-nos suporte 

para a identificação do problema. Este é inexoravelmente constituído pelas relações de 

convívio. Evidenciadas nas disputas para a sobrevivência, materializam-se em um espaço 

encarnado pelas ações dos sujeitos no tempo. Desse modo é permitido afirmar que a cidade é 

uma construção histórico-humana. Resultante das relações que se efetivam, das singularidades 

e especificidades daqueles que a habitam.  

Há nesse sentido um desafio que se manifesta no esforço por deslindar a cidade 

enquanto endereço para as possibilidades. O município goiano de Valparaíso de Goiás por 

possuir a sua gênese balizada na contiguidade histórico-espacial e socioeconômica com a 

capital federal Brasília, desencadeia fluxos espaciais que geram significativa mobilidade. 

Através dos vetores impulsionadores da dinâmica comandada pelo Distrito Federal, refletida 

esta em suas adjacências, no estado de Goiás, Valparaíso de Goiás se configura o protótipo de 

um município recente que ocupa papel de centralidade na atração e retenção de migrantes.        

Fomos, em função do exposto, instigados a “compreender” este município 

conformado por migrantes. Mergulhamos em suas ruas, estabelecemos contato com seus 

moradores, adentramos o âmago da cidade. A partir dessas incursões, asseguramos que 

Valparaíso de Goiás encontra-se com experiências embrionárias enquanto cidade. A leitura de 

diversos autores e a pesquisa de campo – por meio de questionários semielaborados e 
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entrevistas, bem como, a observação da forma urbana e das manifestações cotidianas na 

cidade – desvelaram-nos a permanência de práticas rurais no espaço metropolitano.   

Seus moradores possuem reminiscências arquetípicas coletivas constituídas por um 

passado cujas relações de existência se deram em uma sociedade agrícola e/ou no campo. 

Estas têm se manifestado no espaço urbano a partir de diversas e diferenciadas ações. 

Resultam, as referidas relações, em conflitos na vida citadina e primem ser negociadas. Tais 

conflitos se justificam pelo fato de que as pessoas na cidade, por sua recente manifestação, 

não acumularam cabedal para o estabelecimento de parâmetros de uma vida urbana. Evocam, 

na iminência de embates, as experiências pessoais ou arquetípicas no sentido de resolução dos 

mesmos. 

Do que foi dito, conclui-se que a cidade de Valparaíso de Goiás abriga sujeitos que 

carregam experiências de seu modo de existir constituído historicamente no campo. Estas se 

conformam recursos para dar continuidade e sentido na vida que se efetiva na metrópole. A 

denominada Área Metropolitana de Brasília, em nosso contexto, tornou-se arena para a 

manifestação das referidas experiências. As observações acerca das permanências do mundo 

rural em espaço urbano foram confirmadas por nós em diferentes continentes. Conforme 

expusemos ao longo da escrita, em Inhambane/Moçambique e em Pau/França constatamos 

que as manifestações do rural nos centros urbanos se faziam presentes.  A conexão entre os 

espaços foi aí evidenciada pela relação, ainda vigente, campo/cidade. 

Nesse sentido, não se pode negar que a existência da/na cidade – seja em países 

considerados desenvolvidos ou nos de economia em transição e/ou tradicionais – encontra-se 

permeada de elementos do mundo rural. As constatações impressas reforçaram a nossa tese de 

uma existência na cidade permeada por experiências ou arquétipos ancestrais. Isso porque, 

tanto em Inhambane quanto em Pau ou no Brasil, as referências do mundo rural são 

fortemente sentidas no contexto urbano. Assim foi que nos deparamos com atividade agrícola 

desenvolvida nos jardins do Castelo de Pau, representações do mundo rural através de 

grafismos em uma praça central na cidade de Inhambane, horta urbana na cidade de Catalão, 

comércio de milho assado na capital federal e plantações de milho e árvores frutíferas em 

Valparaíso de Goiás.  

Para além dessas manifestações, ressaltamos que objetos, práticas, atividades 

artísticas e alimentares remetendo à questão do rural foram por nós registrados nos sítios 

visitados. Constatamos que, as cidades dos continentes africano e europeu, ainda que se 

configurem antigas, aparentemente, não desenvolveram um modo de vida eminente urbano de 

existência. O que se percebeu foi a coexistência de ambos – rural e urbano – na conformação 



313 
 

  

dessas sociedades. Se assim é com estas que se constituem cidades centenárias, como esperar 

que este modo de vida urbana se manifestasse nas cidades brasileiras? Dada a sua 

configuração imberbe, as nossas cidades, principalmente aquelas erigidas em áreas 

metropolitanas, não apresentam, para o presente, cabedal que as oriente na resolução dos 

sempre nascentes problemas urbanos. 

Por este raciocínio, admite-se que os deslocamentos nas cidades são estabelecidos 

pelas condições em que seus moradores se encontram na lógica da produção desse espaço. 

Daí, a experiência urbana amparada por tempos históricos nunca vividos contribui e põe os 

seus moradores em disputas nas temporalidades urbanas. Assim, os recursos e as estratégias 

para viabilizar as possibilidades de usufruir o tempo político, os equipamentos coletivos e as 

impressões que o capital determina estão vinculados à situ-ação do sujeito na cidade. Arrasta 

os seus moradores para o que supõe ser uma premência de consumo para atender aos seus 

desejos/necessidades e os insere no mundo globalizado. 

Em suma e ao cabo, afirmamos que os pressupostos aqui enunciados coadunaram 

para a confirmação da tese de que as cidades brasileiras se encontram em estágio embrionário. 

De que seu paradigma para a solução dos problemas que se manifestam no espaço urbano 

oriundam de sua ligação com o rural.  Ainda que nem todos os moradores da cidade tenham 

vivenciado uma experiência no mundo rural, estes mantêm por contiguidade – através do 

contato com parentes e amigos que residem ainda hoje nestes espaços – vínculos com a 

“roça”. Em Valparaíso de Goiás – espaço por nós elegido para a investigação da tese posta – 

observamos que as referidas práticas são recorrentes e que os sujeitos que aí residem – por 

uma vida efetivada em ambiente rural ou pelos conhecimentos ancestrais transmitidos através 

de manifestações arquetípicas – reproduzem hábitos e costumes característicos do mundo 

rural.  

Não nos cabe afirmar aqui a intencionalidade ou não de tais práticas. Apenas 

registramos a sua ocorrência. O que significa dizer que os moradores de Valparaíso de Goiás 

embora pratiquem ou se remetam a um modo de vida pretérito – própria ou de seus 

antepassados enquanto direcionamento para negociar sua existência na metrópole – estão 

reafirmando nossa tese de um viver rural imbricado no espaço urbano. As afirmativas aqui 

expressas não se configuram verdades absolutas. Apenas o passo inicial para se pensar a 

cidade em consonância com outros estudiosos do meio urbano. Em comum, o acreditar em 

um espaço historicamente construído cuja orientação se dá pelas mobilidades do capital e do 

sujeito no espaço. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Geografia em nível de doutorado 

Questionário aos moradores de Valparaíso de Goiás 

 

Este questionário decorre da pesquisa de doutoramento coordenada no âmbito da Pós-Graduação em 

Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais – IESA. Agrupa-se aos trabalhos desenvolvidos 

pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Dinâmicas Territoriais – LABOTER. Com o título de: 

“Migrações, Negociações Espaciais e a Dinâmica Demográfica de Valparaíso de Goiás-GO: 

rupturas e continuidades”, objetiva colher informações acerca da experiência de vida e perspectiva 

dos moradores do município de Valparaíso de Goiás-GO. 

Dados Pessoais 

Cidade onde nasceu:..................................................Estado:..................................Idade:...........  

Estado civil: (   ) Casado (  ) Solteiro (   ) Divorciado (  ) Viúvo (  ) Outros. 

Ensino Fundamental: (  ) Completo  (  ) Incompleto. Ensino Médio: (  ) Completo (  ) 

Incompleto. Ensino Superior: (  ) Completo  (  ) Incompleto. Pós Graduação: ( ) 

Especialização (  ) Mestrado (  ) Doutorado. 

Profissão exercida:........................................................................................................................ 

Local de trabalho e/ou estudo: (   ) Valparaíso de Goiás (  ) Distrito Federal  (  ) Outros. 

Local de moradia antes de Valparaíso:...................................... (  ) Zona rural (  ) Zona urbana. 

Endereço em Valparaíso de Goiás:...............................................................................................  

Data de chegada em Valparaíso de Goiás:.................................................................................... 

Motivo da mudança para Valparaíso de Goiás: 

(  ) Trabalho (  ) Moradia  (  ) Estudo (  ) Acompanhar familiares (  ) Nunca mudou (  ) Outros. 

Como se sentiu quando chegou a Valparaíso de Goiás? (   ) Gostou (   ) Não gostou.   

Por quê? ...................................................................................................................................... 

Quando chegou a Valparaíso de Goiás qual foi sua maior dificuldade? ..................................... 

Como vê a chegada de novos moradores em Valparaíso de Goiás:  

(   ) Preocupado  (   ) Insatisfeito  (   ) Não se importa  (   ) Não informou. 

Já residiu na zona rural? (  ) Sim (  ) Não  Quando?..................................................................... 

Seus pais já residiram ou ainda residem na zona rural? (   ) Sim (   ) Não. 

Possui parentes ou amigos que residem na zona rural? (   ) Sim (   ) Não. 

Conhece alguém que reside ou residiu na zona rural? (   ) Sim (   ) Não. 

Possui algum hábito ou costume que julga ser da zona rural?  (  ) Sim (  ) Não. 

Qual?............................................................................................................................................. 

Percebe algum hábito rural na cidade? (   ) Sim (   ) Não Quais?................................................. 
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Faz visitas ou passeios na zona rural? ( ) Sim ( ) Não. Por 

quê?............................................................................................................................................... 

Como vê ou imagina a vida na zona rural? .................................................................................. 

Possui objetos (utensílios, ferramentas) que tenham o seu uso na zona rural? (  ) Sim (   ) Não. 

Quais?............................................................................................................................................ 

Ouve músicas e/ou possui fotos que lembrem a zona rural? (  ) Sim (  ) Não. 

Quais?............................................................................................................................................ 

Assiste a programação na TV/Rádio que lembre a zona rural? (  ) Sim (  ) Não. 

Quais?............................................................................................................................................ 

Conhece na cidade estabelecimentos que lembrem a zona rural (restaurantes, quiosques, 

lojas)? (    ) Sim (   ) Não Quais?.................................................................................................. 

Cultiva em sua casa alguma plantação que lembre a zona rural? (  ) Sim (  ) Não. 

Qual?............................................................................................................................................. 

Existe na cidade algum evento que lembre a zona rural? (  ) Sim (  ) Não. 

Qual?............................................................................................................................................. 

Participa de algum evento na cidade que lembre a zona rural? (  ) Sim (  ) Não. 

Qual?.............................................................................................................................................  

Planeja voltar ou mudar-se para a zona rural? (   ) Sim (   ) Não. 

Por quê?......................................................................................................................................... 

O que mais lhe encanta na cidade? .............................................................................................. 

E na zona rural?............................................................................................................................. 

O que mais lhe assusta na cidade?................................................................................................ 

E na zona rural?............................................................................................................................. 

Cite cinco problemas em Valparaíso de Goiás: ........................................................................... 

Cite cinco vantagens em Valparaíso de Goiás: ............................................................................ 

Pretende mudar-se de Valparaíso de Goiás? ( ) Sim ( ) Não. Para 

onde?............................................................................................................................................. 

Por quê?......................................................................................................................................... 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                              
 

Eguimar Felício Chaveiro (Coord. da pesquisa).            Gilmar Elias Rodrigues da Silva (Pesquisador). 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Geografia em nível de doutorado 

Questionário aos moradores de Valparaíso de Goiás 

 

Este questionário decorre da pesquisa de doutoramento coordenada no âmbito da Pós-Graduação em 

Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais – IESA. Agrupa-se aos trabalhos desenvolvidos 

pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Dinâmicas Territoriais – LABOTER. Com o título de: 

“Migrações, Negociações Espaciais e a Dinâmica Demográfica de Valparaíso de Goiás-GO: 

rupturas e continuidades”, objetiva colher informações acerca da experiência de vida e perspectiva 

dos moradores do município de Valparaíso de Goiás-GO. 

Dados Pessoais 

Cidade onde nasceu:..................................................Estado: ..................................Idade:...........  

Estado civil: (  ) Casado (  ) Solteiro (  ) Divorciado (  ) Viúvo (  ) Outros. 

Ensino Fundamental: (  ) Completo (  ) Incompleto. Ensino Médio: (  ) Completo (  ) 

Incompleto. Ensino Superior: (  ) Completo (  ) Incompleto. Pós-Graduação: (  ) 

Especialização (  ) Mestrado (  ) Doutorado. 

Profissão exercida:........................................................................................................................ 

 

Experiências e vivências 

Já morou na roça? 

Como era a casa (cômodos, móveis, cozinha, janelas e portas)? 

Como era e o que você fazia no dia a dia? 

Cozinhavam no fogão a lenha? 

O sabor da comida feita no fogão a gás é diferente daquela feita no fogão a lenha? Por quê? 

Trabalhava no plantio da roça? 

O que era produzido na roça onde você morava? 

Trabalhava na “lida” com os animais? 

O que compravam na cidade? 

Como se divertiam? 

Que objetos possui até hoje que o lembram da roça? 

Como era o convívio com a família e com a vizinhança? 

Como imaginava a cidade? 

Como vê a cidade hoje? 

Mora na cidade há quanto tempo? 

Já se acostumou com a vida na cidade? Por quê? 

Sente saudades da vida na roça? 

Voltaria a viver na roça? Por quê? 

Guarda lembranças (objetos, fotografias, histórias) da vida na roça? 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                              
 

Eguimar Felício Chaveiro (Coord. da pesquisa).            Gilmar Elias Rodrigues da Silva (Pesquisador).
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Programa de Pós-Graduação em Geografia em nível de doutorado 

Questionário aos moradores de Valparaíso de Goiás 

 

Este questionário decorre da pesquisa de doutoramento coordenada no âmbito da Pós-Graduação em 

Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais – IESA. Agrupa-se aos trabalhos desenvolvidos 

pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Dinâmicas Territoriais – LABOTER. Com o título de: 

“Migrações, Negociações Espaciais e a Dinâmica Demográfica de Valparaíso de Goiás-GO: 

rupturas e continuidades”, objetiva colher informações acerca da experiência de vida e perspectiva 

dos moradores do município de Valparaíso de Goiás-GO. 

Dados Pessoais 

Cidade onde nasceu:..................................................Estado: ..................................Idade:...........  

Estado civil: (  ) Casado (  ) Solteiro (  ) Divorciado (  ) Viúvo (  ) Outros. 

Ensino Fundamental: (  ) Completo (  ) Incompleto. Ensino Médio: (  ) Completo (  ) 

Incompleto. Ensino Superior: (  ) Completo (  ) Incompleto. Pós-Graduação: (  ) 

Especialização (  ) Mestrado (  ) Doutorado. 

Profissão exercida:........................................................................................................................ 

 

Experiências e vivências 

Já morou na roça? 

Como era a casa (cômodos, móveis, cozinha, janelas e portas)? 

Como era e o que você fazia no dia a dia? 

Cozinhavam no fogão a lenha? 

O sabor da comida feita no fogão a gás é diferente daquela feita no fogão a lenha? Por quê? 

Trabalhava no plantio da roça? 

O que era produzido na roça onde você morava? 

Trabalhava na “lida” com os animais? 

O que compravam na cidade? 

Como se divertiam? 

Que objetos possui até hoje que o lembram da roça? 

Como era o convívio com a família e com a vizinhança? 

Como imaginava a cidade? 

Como vê a cidade hoje? 

Mora na cidade há quanto tempo? 

Já se acostumou com a vida na cidade? Por quê? 

Sente saudades da vida na roça? 

Voltaria a viver na roça? Por quê? 

Guarda lembranças (objetos, fotografias, histórias) da vida na roça? 

Algumas de suas obras retratam a vida no campo, por quê? 

O que o atrai em uma vida no campo? 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                           
Eguimar Felício Chaveiro (Coord. da pesquisa).            Gilmar Elias Rodrigues da Silva (Pesquisador).
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Figura 120- Coexistência da tipologia rural/urbano na cidade de Luziânia-GO, 2008. 

Fonte: Gilmar Elias Rodrigues da. 2016.  

 

 
Figura 121- Permanências rural/urbano na capital Goiânia-GO, 2016. Fonte: Gilmar Elias  

Rodrigues da. 2016.  
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                      Tabela 04- Local de moradia antes de Valparaíso de Goiás-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fonte: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

                           Elaboração: Silva, Gilmar Elias Rodrigues da. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faixa Etária Zona Urbana 
 (%) 

Zona Rural 
 (%) 

Grupo 01: de 18 a 29 
anos 

 
100 

 
00 

Grupo 02: de 30 a 59 
anos 

 
92,86 

 
7,14 

Grupo 03: acima de 60 
anos 

 
86,71 

 
14,29 
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