
RIO MEIA PONTE: OS SENTIDOS DE UM RIO URBANO. 

Angela Ciccone Pinto1 

 

Resumo: É no perímetro urbano da capital do Estado de Goiás que 

realizaremos nossos estudos acerca da relação homem/rio. Trataremos, desta 

forma, de uma das interfaces deste rio em sua conotação citadina. Enfatizar-

se-á o movimento de influência do rio sobre a interpretação de mundo das 

pessoas, suas configurações de sentido e as relações de afetividade dos 

goianienses e, especificamente, dos moradores de suas margens. Intentamos 

com isso demonstrar “o papel e o lugar da natureza na vida humana” 

(WORSTER, 1991) correlacionando fatores amplos no que diz respeito ao rio 

com expressões de sentidos e significados particulares. Propomo-nos a 

identificar a riqueza e as minúcias da relação dos homens com seu meio, e 

também as intersecções históricas entre um rio e o contexto regional e mundial 

no qual ele se insere dentro da perspectiva teórica e metodológica da História 

Ambiental. 

 

Palavras-chave: Cidade, Meia Ponte, sentidos. 

 

Abstract: It is within the city limits of the capital of the State of Goiás that we 
will make our studies about the relation between man/river. We will, in this way, 
treat of one of the interfaces of this river in its urban connotation. One will 
emphasize the movement of influence that the river presents on the 
interpretation of world by people, its configurations of meaning and the relations 
of affectivity of goianienses, and, specifically, of the inhabitants of its margins. 
We intent with this demonstrate "the place and the role of nature in human life" 
(WORSTER, 1991) correlating large factors linked to the river with expressions 
of individual senses and meanings. We propose ourselves to identify the wealth 
and the details of the relation of men with their environment, and also the 
historical intersections between a river and the regional and global context in 
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which it is inserted within the methodological and theoretical perspective of 
Environmental History.  

 

Keywords: Meia Ponte; city, senses. 

 

Apresentar-se-á neste artigo a estrutura adotada para a realização de 

nossa pesquisa de dissertação e seu referencial teórico, a saber, a História 

Ambiental. Nossa pesquisa tem como objetivo analisar quais as diversas 

interfaces do rio Meia Ponte na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, 

enfatizando as relações homem/rio neste ecossistema específico. Seguindo a 

premissa de que cada ambiente constrói relações ímpares. 

Percorremos a história de um rio, considerando intrinsicamente todo seu 

ecossistema a fim de compreender quais as diversas mudanças que ocorreram 

até sua transmutação em um rio urbano. Com isso, abordamos quais as 

influências do Meia Ponte sob os sentidos e significados dos goianienses e, 

principalmente, de seus moradores mais próximos, ribeirinhos do bairro Jardim 

Balneário Meia Ponte . Traçamos uma cartografia simbólica do rio, no intuito de 

detectar quais suas configurações conforme suas diferentes relações. Em 

suma, tratamos da história de um rio em uma capital do Cerrado brasileiro, e de 

sua dinâmica neste espaço. 

Em síntese, um ecossistema deve ser compreendido “como uma 

entidade coletiva de plantas e animais que interagem uns com os outros e com 

o ambiente não vivente (abiótico) num dado lugar” (WORSTER, 2003, p.28). 

Considerando a complexidade que abarca o conceito, para nosso trabalho, 

subdividimos os estudos em duas categorias: as relações oriundas do meio 

natural e as relações antrópicas.  

Quanto a estas categorias, natural e humano; natural aqui empregada 

no que diz respeito aos fenômenos não advindos de realizações antrópicas em 

sua gênese, ou seja, “energias autônomas e independentes que não derivam 

das tendências e invenções de nenhuma cultura” (WORSTER, 2003, p.25) 

como, por exemplo, o ciclo da água ou a constituição do Bioma Cerrado; e 

humano, abarcando as práticas antrópicas referentes ao rio. Ambas as 

categorias, se entrecruzam e associam de tal forma que seria inverossímil 



tentar analisarmos estas conexões de forma fragmentada, visto que nosso 

objeto de pesquisa, o Meia Ponte, tem uma história longínqua de intervenção 

social. Nossos esforços envolveram construir uma narrativa inteligível que 

desse cabo de cada um dos fenômenos mencionados – natural e humano – e 

suas intersecções. Neste sentido, pautamo-nos na asserção de Donald 

Worster: 

”Pode-se argumentar que, à medida que a vontade humana 
crescentemente deixa suas marcas sobre as florestas, cadeias 
genéticas e mesmo oceanos, não há uma maneira prática de se 
distinguir entre o natural e o cultural. Entretanto a maioria dos 
historiadores ambientais argumentariam que vale a pena manter a 
distinção, porque esta nos lembra que nem todas as forças que 
trabalham no mundo emanam dos homens. Onde quer que as duas 
esferas, natural e cultural, se confrontem ou interajam, a história 
ambiental encontra seus temas essenciais.” (WORSTER, 2003, p. 25-
26) 

 A peculiaridade da História Ambiental consiste na compreensão de que 

é imprescindível considerar a relevância da natureza como objeto histórico. 

“Assim, definida etimologicamente, a História Ambiental lida com o papel e o 

lugar da natureza na vida humana.” (WORSTER, 2002, p.26)  

Donald Worster, um dos precursores desta nova história, elenca três 

níveis de questionamentos nos quais a História Ambiental se debruça: 1) o 

entendimento da natureza propriamente dita, “como a natureza estava 

organizada e funcionava nos tempos passados” (WORSTER, 2002, p.26); 2) o 

domínio socioeconômico à medida que interage com o ambiente e, 3) “a 

análise puramente mental ou intelectual, no qual percebemos valores éticos, 

leis, mitos e outras estruturas de significação que se tornam parte do diálogo 

de um indivíduo ou de um grupo com a natureza.” (WORSTER, 1991, p.202) 

Compreendemos que, panoramicamente, nossa pesquisa abarca os três 

níveis mencionados. Em primeira instância, apresentamos a composição do 

ecossistema do rio Meia Ponte; logo, de seu ambiente natural, desdobrando-

nos em uma análise ecológica. Em seguida, verificamos alguns indícios tempo-

espaciais acerca das águas e rios, considerando as valorizações econômicas, 

políticas e sociais que lhes foram atribuídas historicamente. Abordamos então 

o domínio socioeconômico e cultural em suas expressões globais e locais. Por 

fim, realizamos um contraponto entre estruturas de significação mais amplas, 

relativas aos goianienses e, por conseguinte, a análise dos relatos dos 



moradores às margens do rio no bairro Jardim Balneário Meia Ponte. 

Buscamos, através das entrevistas, vislumbrar outros saberes, sentidos, 

significados e identidades constituídos localmente, adentrando o campo da 

subjetividade. 

Para compreensão da constituição no ordenamento de um sistema lótico 

é necessário que se façam estudos especializados de outras áreas de 

conhecimento. Neste sentido, Regina Horta conclui que a História Ambiental é 

a “prática de conhecimento eminentemente interdisciplinar” (HORTA, 2005, p. 

95) Como esclarece Gallini, as fontes da História Ambiental são “ferramentas 

multiformes” e uma parcela significativa delas são “instrumentos de outras 

ciências”, sobretudo das ciências naturais, nas quais é necessário aprender a 

“apropriar-se e utilizá-las”. (GALLINI, 2005 p.5). Sem a aproximação e diálogo 

com outras áreas de conhecimento o trabalho do historiador ambiental tornar-

se-ia praticamente irrealizável. No entanto, como bem lembra Victor Leonardi 

em sua obra Os historiadores os rios:  

“Embora os conceitos de nascente, foz, bacia, divisor de águas, 
leitos, descarga, escoamento regime fluvial, cor das águas e carga 
sólida sejam muito úteis para a potamologia, [...] estarei sempre 
incluindo um critério a mais, o histórico, para pensar este rio.” 
(LEONARDI, 1999, p.19) 

Muito mais que buscar auxílio de outras ciências, é nos necessário 

entender suas linguagens e usá-la a serviço da História. Entretanto, a 

abordagem ambiental vai além do profundo diálogo entre as áreas do 

conhecimento. Ao abordar uma perspectiva holística de história, que a 

complexidade contemporânea reclama, transpõe os limites usualmente 

percorridos pela ciência histórica até então.  

Buscamos, como nos ensina Marc Bloch, a “faculdade de apreensão do 

que é vivo”. Seria como dar ouvidos aos murmúrios da vida humana do 

presente e, feito isso, atar os “laços de inteligibilidade entre as épocas”. Para 

tal autor, “a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do 

passado”. Bloch, no entanto, considera que a assimilação histórica se constitui 

sob duas vias de sentidos opostos, na qual “talvez não seja mais útil 

esforçarmo-nos por compreender o passado, se nada sabemos do presente.” 

(BLOCH, 1963, p. 42 e 43) 



Suas palavras se unem à origem da própria corrente ambiental na 

História. Agora firmada como ciência, imbuída de pressupostos teóricos 

metodológicos próprios, ela é resultado de todo um debate social e ecológico 

das décadas de 1960 e 1970: 

“Parte da contestação de acontecimentos da época como a revolução 
verde, chuvas ácidas, problemas hídricos, potencial bélico, entre 
outros fatores, que imprimiram uma preocupação moral naquele 
momento e demandaram novos questionamentos e perspectivas para 
as ciências.” (DUARTE, 2005, p.23 a 35). 

Alfredo Lopes (2010) comenta alguns importantes eventos que 

passaram a concentrar discussões e perspectivas relativas ao ambiente neste 

período. Segundo ele, as preocupações com a natureza e questões ambientais 

emergiram de alguns acontecimentos históricos. O primeiro deles foi o 

desenvolvimento da energia nuclear que reverberou em uma larga e densa 

discussão devido ao impacto ocasionado com sua utilização em Hiroshima e 

Nagasaki: “o potencial destrutivo humano alcançou índices inimagináveis, 

testes e acidentes nucleares alteraram a forma com que os seres humanos 

concebiam a sua perpetuação no planeta” (LOPES, 2010 p. 488). 

 A chegada à Lua também passou a ser um marco neste momento. As 

noções nas escalas geográficas sofreram alterações diante da pequenez do 

planeta em comparação ao sistema solar. Outra grande mudança de 

perspectiva adveio das consequências ecológicas decorrentes da adoção do 

modelo agrícola denominado de Revolução Verde, em 1970. Constatou-se que 

a promoção deste novo modelo – baseado na utilização de sementes 

submetidas a melhoramentos genéticos; no uso intensivo de insumos 

industriais e; a mecanização e redução do custo do manejo nos países pobres 

– que o programa não proporcionou a diminuição da fome no planeta como 

pronunciavam seus defensores.  Ao contrário “a adoção destes pacotes pelos 

agricultores colaborou para a degradação ambiental e transformou a vida dos 

agricultores tradicionais.” (LOPES, 2010, p. 488)  

 Os impactos da ação humana sobre a natureza e a perda de uma noção 

de finitude dos recursos naturais, como aponta Lopes (2010), foram alguns dos 

discernimentos em relação à natureza que lançaram as questões ambientais 

na ordem do dia. Na maioria das vezes estas compreensões estiveram e 

vinculadas a uma visão econômica e utilitarista do ambiente. Muitas das 



discussões sobre sustentabilidade se fundamentam nestes preceitos. Em 

oposição a esta compreensão de desenvolvimento sustentável, que assegure a 

expansão do sistema capitalista sobre outros moldes, podemos mencionar os 

movimentos ecológicos radicais, preocupados com os processos de 

degradação dos ecossistemas e suas consequências.  

 As problemáticas políticas, econômicas e sociais repercutiram no 

campo do conhecimento, fazendo com que a História abordasse determinadas 

problemáticas e elaborasse conceitos interlocutores destas manifestações 

sociais; a esta nova corrente, deu-se o nome de História Ambiental. Neste 

sentido o economista de desenvolvimento Enrique Leff, ao realizar um balanço 

juntamente com uma proposta de trabalho para História Ambiental na América 

Latina, conclui que a História é uma das ciências mais atrasadas em 

“ambientalizar-se”, ou seja, compreender no conceito ambiental sua potência 

holística. 

“O ambiente irrompeu no discurso político e científico de nosso tempo 
como um conceito que vem ressignificar as concepções de mundo, 
de desenvolvimento, da relação da sociedade com a natureza, de 
tempo e da sustentabilidade da vida.” (LEFF, 2001, p. 1)  

Para Leff, o termo a ser questionado não é o da História ou das Ciências 

Humanas e, sim, o de ambiente. A “complexidade ambiental”, muito mais 

abrangente do que as disciplinas do conhecimento, é que redefine o campo da 

História e do conhecimento. 

“O conceito de ambiente dá um salto fora do círculo das ciências, de 
suas articulações possíveis em um campo de relações de 
interdisciplinaridade; abre um diálogo de saberes e reflete um 
processo em que o real se entrelaça com o simbólico em diferentes 
visões, racionalidades e perspectivas históricas mobilizadas por 
interesses sociais diversos.” (LEFF, 2001, p. 6) 

Compreendendo a magnitude do conceito de ambiental defendido por 

Leff, qual seria então o papel da História Ambiental enquanto área de 

conhecimento? A História Ambiental, para o autor “é uma hermenêutica 

epistemológica que se constrói e se faz visível a partir da definição de um 

conceito que abre a visão sobre o que até então era invisível, impensável.” 

(LEFF, 2001, p. 4) 

‘Neste contexto, de questionamentos históricos e deslocamentos 
paradigmáticos, é que as categorias de análise da História – o tempo, 
o homem e o espaço – sofreram drásticas mudanças de perspectivas 
e passaram a reclamar uma nova forma de abordagem histórica. 
Propusemo-nos analisar o homem em relação às duas categorias em 



redefinição, à luz da História Ambiental. Sumariamente as duas 
categorias passaram por deslocamentos radicais. A categoria tempo 
passou por uma alteração de escala fenomenal, através da 
consideração de que “o tempo geológico tem evidentes implicações 
para pensar sobre a aventura humana no planeta, mesmo que seja 
apenas para torná-la cronologicamente insignificante”. (DRUMMOND, 
1991, p. 179). 

 Drummond critica a escala de tempo comumente utilizada concluindo 

que:  

“As ciências sociais não colidiram de frente com o ainda autoritário 
teto de seis mil anos, porque não precisavam – ou pensavam não 
precisar – ir além de alguns poucos milênios para interpretar os fatos 
sociais, ou a ação social, ou o processo histórico. [...] Por serem 
criadores de símbolos e culturas, os humanos foram subtraídos - as 
vezes explicitamente – do tempo geológico e dos processos naturais 
a ele associados.” (DRUMMOND, 1991, p. 179) 

Pádua, outro renomado historiador ambiental brasileiro, dialoga com as 

afirmações de Drummond, afirmando o seguinte: 

“Os modelos dominantes de pesquisa e o ensino da História insistem 
em se manter, quando muito, no que até o século XIX, e ainda hoje 
em alguns círculos fundamentalistas, pode ser definido como "tempo 
bíblico" da história (um horizonte de seis mil anos). A compreensível 
tradição de centralidade dos documentos escritos, fortemente ligados 
aos estratos urbanos da experiência histórica da humanidade, não 
pode mais servir como desculpa para uma atitude tão conservadora. 
A antropologia biológica está situando a emergência da atual espécie 
humana (Homo sapiens) na escala dos 200 mil anos. O fenômeno 
humano, contudo, de difícil definição, talvez possa ser retrocedido 
para mais de dois milhões de anos antes do presente, com a 

emergência do Homo habilis na África Central. A história humana 

antes do aparecimento das primeiras civilizações dotadas de escrita, 
exatamente o contexto do "tempo bíblico", é de longuíssima duração. 
Não é mais possível pensar a emergência física, mental e social dos 
seres humanos - passando por transformações tão radicais como a 
adoção da agricultura e da sedentarização, por volta de onze mil anos 
atrás - através da nebulosa da "pré-história"”. (PÁDUA, 2010.p.6) 

Em nosso estudo, adotamos estas diferentes escalas temporais, visto 

que a construção da cidade de Goiânia não corresponde à origem do rio Meia 

Ponte. Transitamos em um tempo longínquo, dilatando à Era Quaternária 

(RUBIN, 2002, p.97) – e um tempo presente, da criação de Goiânia, no qual 

discutimos suas interações com o rio e suas perspectivas sobre as águas, 

desde seu planejamento inicial, em 1932. 

A categoria de tempo como a de espaço serão, por exigência da 

historicidade do rio Meia Ponte, elaboradas sob uma perspectiva abrangente e 

densa. Referente ao tempo, através de períodos distintos que correspondam à 

história do rio, sua constituição natural e, ainda, o contexto específico de 



relações antrópicas a partir da construção da urbs. Quanto ao espaço, 

consideraremos sua composição física e social, subjetiva. Tratar-se-á dos 

movimentos de transformação, das recomposições e apreensões do espaço 

em relação ao meio lótico. Buscamos circunscrever os componentes de um 

espaço compreendendo-o como lugar, reportando-nos aos “hábitats de 

significados” conceituados por Bauman. (BAUMAN apud CANCLINI, 2003, p. 

153).  Intentamos, com isso, revelar quais são os momentos de ruptura de uma 

paisagem para outra, entender seu contexto através “dos vestígios humanos, 

os rastros de interação social e as apreciações do papel da cultura como ator 

histórico” assim como os elementos naturais. (GALLINI, 2005 p.4). Para tanto, 

discorreremos sobre a dinâmica da urbs, espaço delimitador de nosso objeto 

de análise. A cidade é elemento intrínseco à composição homem-rio que nos 

propusemos a analisar, de fato, por vezes o rio é obscurecido por ela. Seus 

sentidos, os do rio e dos homens, estão imersos pelo fenômeno urbano. 

As cidades são por excelência os espaços standarts do sistema 

capitalista, são fruto deste sistema e sua vitrine. Sinônimo de modernidade, os 

espaços urbanos carregam consigo a efemeridade de uma lógica frenética de 

consumo para as grandes multidões. Abarcam, assim, como uma tromba 

d´agua, tudo o que lhe vier pela frente. Como esclarece Berman: 

“Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, 
poder alegria, crescimento, autotransformação e transformação das 
coisas ao redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo que 
temos, tudo que sabemos e tudo que somos.” (BERMAN, 1986, p. 15) 

O Meia Ponte é também envolvido pelos anseios de lucro e 

modernidade que concedem o tom ao espaço urbano. Conforme as políticas 

públicas e interesses econômicos, o espaço redefine-se aos olhos e vontades 

humanas. Ferreira analisa muito bem esta situação ao constatar as 

características das “frentes de água” e “espaços devolutos” em cidades 

banhadas por águas salgadas ou doces. Ele identifica nestes territórios: 

“[...] espaços de ação e de máxima interação, dotados de 
propriedades activas e dinâmicas, sujeitos a reordenamentos 
constantes, no sentido de responder a situações várias de 
obsolescência e de renovação.” (FERREIRA, 2004, p. 40 e 41) 

Assim, selamos a relação de um rio com sua roupagem urbana, que é 

sua face atual, compreendendo que, revestido deste papel, recaem-lhe 

diversas influências políticas, econômicas, sociais e culturais. 



As forças de influência e suas dadas inter-relações reconstroem e 

redefinem os ambientes, tanto no que tange os espaços, no sentido material e 

concreto, como nos aspectos subjetivos, de sentidos, significados e 

identidades. O rio e seu ecossistema estão, por exemplo, considerados nas 

cartas de valores da cidade, impulsionados pela especulação imobiliária; nos 

programas de políticas públicas, agregados à qualidade de vida, e 

planejamento da cidade; nos discursos políticos que se aproximam das 

propagandas de sustentabilidade; na memória e imaginário de seus habitantes.  

O rio faz parte da história da cidade, de uma forma contraditória, 

complexa e muitas vezes obscurecida. 

‘Sabemos como a água constitui um dos elementos iniciáticos da 
formação da maior parte das cidades. Por outro lado, consideramos 
por vezes, a água como elemento da paisagem, mas temos 
dificuldade em ‘imaginar’ como elemento fundamental da cidade.” 
(Ferreira, 23) 

 Neste sentido inanimado, atribuído a tantos rios, desvendamos a 

interface de abjeção que recai sobre o rio Meia Ponte, e a ambiguidade deste 

discurso ao aproximarmo-nos dos relatos de memórias de seus moradores. A 

partir desta feição, e contrapondo-se a ela em certa medida, trilhamos a razão 

de outros sentidos que são construídos por saberes populares distintos, 

constituídos por quem vive e sobrevive nos limites desse rio. Além disso, 

seguindo os preceitos da História Ambiental, pretendemos mergulhos mais 

profundos. Galgamos encontrar o rio como estrutura para as referências de 

sentidos, significados, apreensões, interpretações e identidades dos moradores 

de seu entorno. 

Dividimos nosso trabalho em duas partes. A primeira é denominada O 

Rio e os Homens e, a segunda é denominada A Cidade e os Homens. 

Na primeira parte, o Rio e os Homens, subdividimos nossos estudos em 

uma abordagem histórica e ecológica do próprio rio. Posteriormente, 

discorremos sobre a relevância da água e dos rios em diversos espaço-tempos 

diferentes. E, por último, tratamos dos usos e apropriações das águas e rios na 

modernidade e contemporaneidade.  

Na segunda parte da pesquisa referente à cidade e os homens, 

realizamos uma análise sobre dois discursos inerentes a cidade de Goiânia, a 



saber, o de modernidade e o de “cidade verde”. Em resposta a estes discursos 

tratamos em seguida da ambiguidade destas razões expressas nos 

depoimentos de nossos entrevistados. Na terceira parte de nossa discussão, 

realizamos nossas considerações finais. 
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