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INTRODUÇÃO 

Mobilidade não se resume em ação pura e simplesmente, sendo certo que a noção de 

mobilidade supera a idéia de deslocamento ou movimento que se exprime pela mudança de posição 

geográfica ou social, pois traz para a discussão suas causas e conseqüências. Designa formas de 

movimento de homens e mulheres, bens e idéias, além de suas motivações possibilidades e 

constrangimentos que influem, tanto na projeção, quanto na realização dos deslocamentos. Os 

agrupamentos vivem e convivem no espaço urbano, com oportunidades desiguais de apropriação do espaço 

e de seus benefícios, e sua localização no espaço físico será resultado de lutas, que podem ocorrer de forma 

individual ou coletiva e a apropriação do espaço será um bom indicador dos sucessos ou dos revezes 

alcançados nessas lutas e, mais amplamente, de toda a trajetória social. A este estudo um aspecto 

importante foi considerado no que se refere à cidade de Colinas do Tocantins, que é a dinâmica espaço 

temporal da mobilidade física que se expressa nos bolsões de miséria, espaços de segregação social 

urbana. Se por um lado as altas rendas puxaram o desenvolvimento, por outro lado, a baixa ou nenhuma 

renda evidenciou o abandono e a exclusão. Os movimentos de deslocamentos levam consigo as relações 

sociais, a cultura, a história permitindo considerar a perspectiva da transformação permanente da realidade 

social pela ótica que situa o homem como produtor e produto desta realidade observada. Desse modo, a 

concepção metodológica tem como premissa a busca da compreensão da relação existente entre o 

ambiente urbano e a vida invisível, tendo a questão ambiental como resultado da ocupação fragmentada da 

ação social que se movimenta reproduzindo as relações de desigualdade social. Com isso a discussão estará 

alicerçada em uma corrente teórica que abriga o processo de mobilidade, a produção e reprodução do 

espaço visível ou invisível, alterando o ambiente, com base nos objetivos, justificativas e na própria 

metodologia de abordagem do presente estudo. 

 

 

METODOLOGIA 

Como base lógica de sustentabilidade deste trabalho foi utilizada a abordagem sistêmica 

de Morin (2002). Esta abordagem visualiza o sistema de maneira paradigmática complexa e introduz 

conceitos basilares como o de interação, que exprime o conjunto das relações, ações e retroações que se 

efetuam e se tecem num sistema. Quanto às técnicas e procedimentos foram utilizadas Pesquisa 

Documental Indireta com levantamento bibliográfico e coleta de dados históricos da evolução urbana de 

Colinas do Tocantins, analise do uso do solo urbano delimitando como área de estudo o Bairro Santo Antônio 

I e II e Santa Rosa I e II, identificando e tipificando as formas de ocupação e os agentes sociais envolvidos. 

Para tanto foi preciso colher informações e dados do processo histórico das ocupações nas áreas 

identificadas por meio de levantamento bibliográfico geral e específico referente ao tema, além da realização 
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de revisão bibliográfica a respeito dos conceitos e categorias de forma a subsidiar o entendimento e a 

discussão e ainda, Pesquisa Documental Direta com entrevista semi-estruturada aplicada em dois bolsões 

de pobreza e miséria de Colinas o Tocantins, além de registro fotográfico e filmagem. Para podermos iniciar 

a pesquisa de campo submetemos projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade Federal do 

Amazonas e os indivíduos participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para os 

questionários,e a Permissão de Filmagem, Cessão de uso de imagem e voz, comprometendo a cedê-los aos 

pesquisadores para utilização em produção de obra científica. Os questionários foram aplicados num período 

de 6 meses, no ano de 2008, nas invasões denominadas Santa Rosa II e Santo Antonio II  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O loteamento Santa Rosa é composto de 1029 lotes, desse total de imóveis 747 foram 

invadidos, ou seja 73% dos lotes foram ocupados irregularmente. Esta ocupação se deu a partir dos anos 90 

até o esgotamento dos lotes disponíveis em 1999/2000 e a ocupação do Santa Rosa II se deu a partir de 

2000, sendo que 40% dos moradores do Santa Rosa II são originários do Santa Rosa I. Desse total, cem por 

cento afirmou que foram para o Santa Rosa II, sem água, energia, coleta de lixo e longe, muito longe, porque 

não tinha nada a perder só a ganhar, mesmo que este ganhar signifique somente um lote e não 

necessariamente onde morar. O bairro Santo Antonio II, por sua vez, é uma ocupação recente – teve inicio 

no final de 2004, enquanto o Santo Antonio I teve seu inicio na década de 60. Do total de pessoas que 

migraram para o Santo Antonio II apenas 10% era de outro estado e 20% de outros municípios do Tocantins. 

É de se observar que 40% dos entrevistados moravam no Santo Antonio I e 30% em fazendas no município 

de Colinas, resultando que 70% da mobilidade ocorreu internamente. O tempo médio de moradia no bairro 

Santo Antonio I é de 16 anos enquanto que no Santo Antonio II é de apenas 2,9 anos. 

A mobilidade física da população se dá principalmente por meio da relação capital e 

trabalho e este processo também tem representado para o trabalhador uma condição vital. O indivíduo 

submisso ao capital e desprovido de outros bens encontra, como única forma de sobrevivência, a venda do 

único bem de que dispõe: sua força de trabalho. A mobilidade enquanto fenômeno nunca foi tão relevante 

como após a Revolução Industrial, ou seja, foi com a introdução das relações capitalistas de produção no 

espaço geográfico que este fenômeno se acentuou.  

Nas ciências sociais mobilidade permite ligar o tráfego à sociedade que o faz a cada dia 

mais intenso, relacionando às determinações individuais: vontade ou motivações, esperança, limitações, 

etc. Para Balbim (2004,p.3) mobilidade em ciências sociais designa formas de movimento de homens e 

mulheres, bens e idéias, além de suas motivações possibilidades e constrangimentos que influem, tanto na 

projeção, quanto na realização dos deslocamentos. 
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Os distintos agrupamentos vivem e convivem no espaço urbano, com oportunidades 

desiguais de apropriação do espaço e de seus benefícios, e sua localização no espaço físico será resultado 

de lutas, que podem ocorrer de forma individual ou coletiva. Para Bourdieu (1997, p 164) mobilidade é uma 

forma individual de luta pela apropriação do espaço e um bom indicador dos sucessos ou dos revezes 

alcançados nessas lutas e, mais amplamente, de toda a trajetória social.  

Temos então que a questão da mobilidade assume forma vital para o homem e encontra 

na questão do mercado de trabalho, sua principal causa mas não a única. A decisão de migrar, quer seja de 

um único indivíduo, quer seja de uma família ou um grupo é uma decisão difícil, pois comporta uma variada 

gama de questões como o sentimento de pertencer a um lugar, as relações que se estabelecem em seu 

local de origem, como o parentesco, a amizade, a terra natal, a casa e a vida em comunidade. 

Por estas razões os movimentos não são aleatórios, há neles motivos precedentes e na 

maioria das vezes a mobilidade é incentivada por uma ideologia, instigada no indivíduo por meio de uma 

fantasia irreal. Porém sejam quais forem as razões, este indivíduo, ou família, parte motivado pela 

esperança, pelo desejo de mudar de vida, de ser melhor, de encontrar um trabalho ou condições que 

oportunizem melhores condições e qualidade de vida. 

Ao ocupar parcelas desiguais do espaço urbano as pessoas (re)produzem o lugar 

coletivo, a partir da finalidade de uso, das relações sociais que estabelecem, dos recursos econômicos de 

que dispõem, dos projetos políticos que mobilizam e das condições naturais do espaço e dessa forma “a 

produção espacial realiza-se no cotidiano das pessoas e aprece como forma de ocupação e / ou utilização de 

determinado lugar num momento específico”(CARLOS, 1994, p 46). Para Park (1979, p 27) é possível 

observar a cidade por um mecanismo psicofísico. Este mecanismo permite ver a cidade como uma unidade 

geográfica, ecológica e econômica onde acontece uma multiplicação de ocupações e profissões que se 

interligam aos “artefatos” (prédios, ruas, etc) por forças vitais. Dessa forma a cidade torna-se o habitat 

natural do homem civilizado, que acaba sendo caracterizado pelo seu próprio tipo peculiar, ao ponto dela ser 

do jeito que se manifesta nos hábitos e costumes das pessoas que a habitam.O perpétuo processo de 

reorganização das formas que apresenta e o seu conteúdo cultural impõe que os estudiosos desse campo 

recorram ao conhecimento histórico e cronológico. Este fato induz a uma maior aproximação entre áreas do 

conhecimento, porque para explicar a organização atual do espaço, externada em grande parte na paisagem, 

é necessário reconhecer a sua inter-relação com o tempo. Este, porém, nunca será diretamente percebido ou 

apreendido, uma vez que é filtrado pelos agentes sociais históricos. Um reflexo concreto desta historicidade 

é o recente fenômeno da globalização oriundo da difusão generalizada das técnicas e das informações, em 

que as cidades continuam combinando um grande número de variáveis típicas desta época e de épocas 

passadas. Logo, há uma convivência pressupõe elementos de diversas origens e idades com multiplicidade 

de relações de capital, trabalho e cultura. O lugar onde está cada pessoa no mundo é percebido como o lugar 

da vida e é o símbolo daquele tipo de vida que a situa em relação a outras possibilidades, vale dizer então 
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que “como se mantêm sempre vivas aquelas escaramuças entre as abstrações idealizadas e as práticas do 

vale-tudo, é preciso conviver com muita coisa fora dos trilhos. Escritas certas nos lugares errados, erros 

tipográficos como as favelas” (SANTOS, 1993, p 40) Outro traço característico do espaço urbano, a política 

de mercado é mais um condicionante do comportamento frente ao outro. A condição coisificada de tudo e 

de todos, não estabelecendo sentimentos ou diferenciações, resulta na padronização do eu e de suas 

respostas diante da realidade. O homem tanto quanto o dinheiro passa a ser quantificado e de forma tal isso 

se dá que não se estabelece valores significativos de ética, moral ou pessoalidade, antes o indivíduo torna-

se um ser predeterminado para realizar ações determinadas por suas necessidade concretas. Assim, a 

realidade dotada de sentido é substituída por uma experiência totalmente destituída de significado. A reação 

deste conflito destitui o ser do humano.  

O ambiente essencialmente depurado que engendra esse processo de transformação é, 

no dizer de Simmel (1977), a metrópole, onde o homem está cada vez mais centrado no intelecto a fim de 

especializar-se para atender as condições do mercado e dessa forma distancia-se da espiritualidade, da 

delicadeza e idealismo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Altos índices de mobilidade física e ocupação do espaço urbano foram acontecendo ao 

longo do tempo e década após década Colinas do Tocantins, tornou-se eminentemente urbana com o mais 

alto índice de adensamento urbano do Estado do Tocantins: atualmente 95,30 % da população total do 

município esta concentrada na cidade. Esse desequilíbrio é agravado nas áreas periféricas e bordas, onde 

naturalmente áreas de segregação social se estabelecem como pode ser observado nos bairros Santo 

Antônio  e Santa Rosa II. As respostas evidenciam que a localização em relação ao conjunto da cidade está 

condicionada negativamente pelas representações de marginalização, precarização da vida, violência, 

pobreza, falta de serviços públicos e desvalorização do trabalhador; positivamente, está condicionada pelas 

representações de dignidade, respeito, vizinhança e valorização dos recursos locais. Exatamente por se 

tratarem de áreas de segregação onde se confundem a concentração de pobreza, de desempregados ou 

sub-empregados e de salários miseráveis, esses sujeitos perdem progressivamente a capacidade de 

visualização e de criação de estratégias de apropriação da cidade, que garante a liberdade de escolha. 
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